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

 
I. 1. Úvodní slovo ředitele Čapka 

V předkládané situační zprávě se snižuje dosti výrazně inflační prognóza pro konec roku 2000, 
což je právě časový horizont, ve kterém se předpokládá transmise účinků nyní nastavovaných 
parametrů měnové politiky. Mění se nejen představa o indexech inflace na konci tohoto období, 
ale i o průběhu cenového růstu.  

Důvody opětovného vzestupu inflace na počátku roku 2000 přetrvávají. Faktory, které dosud 
tlačily ceny dolů, byly v každém případě dočasné. I když např. u cen potravin očekává prognóza 
jen velmi umírněný růst (do + 2 %), jde o radikální změnu v meziročních indexech, které zde v 
minulém období dosahovaly až pětiprocentního poklesu. U non-tradeables lze pozorovat obrat ve 
vývoji cen daný změnami tendencí ve vývoji ekonomiky; zatímco ceny v oblasti tradeables 
budou poznamenány oživením ekonomického růstu a inflace ve vnějším prostředí. Lze očekávat, 
že „inflační vlnka“ po prvním čtvrtletí roku 2000 odezní. Přesto návrat k dnešním hodnotám 
inflace je velmi nepravděpodobný.  

Dosavadní prognóza čisté inflace pracovala s intervalem 2,5 až 5,5 % s asymetrickým středem 
okolo 3,7 %. Dnes předložená prognóza redukuje tato čísla na interval 1,9 až 3,6 % se středem 
2,7 %. Dochází tedy nejen ke snížení predikce, ale i ke zúžení intervalu a změně polohy jeho 
středu.  

Snížení inflační predikce je zdůvodněno předpokladem nižšího růstu reálných příjmů obyvatel a 
cenovými důsledky další apreciace kursu. Hlavním důvodem je však zjištění, že v podmínkách 
dlouhodobě utlumené poptávky došlo k takovým změnám v transmisi nákladových tlaků, které 
znamenaly jejich redukovanější než očekávané působení. Ekonomika se již začala na tyto faktory 
adaptovat, došlo tedy k poměrně významné změně inflačních očekávání. Dosažený stav by měl 
být měnovou politikou využit tak, aby snaha o opětovné přiblížení se původně stanoveným 
inflačním cílům nevedla k otřesům a pozdějším opětovným nákladům desinflace. Zúžení 
inflačního intervalu neznamená, že přestávají existovat rizika, která by mohla vývoj cen výrazněji 
vychýlit. Jejich potenciální výskyt má však stále více charakter vyjímek (caveats), které by do 
standardních prognóz neměly být zahrnovány.  

V důsledku posunu inflační prognózy směrem dolů se navrhuje dále snížit úrokové sazby.  

Úvodní slovo bylo doplněno prezentací standardní technické predikce krátkodobého vývoje kursu 
koruny, provedené úsekem bankovních obchodu, podle níž kurs směřuje v horizontu půl roku do 
oblasti 36 – 36,40 Kč/euro. /vrchní řed. Niedermayer/.  
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I. 2. Dotazy a diskuse BR za přítomnosti zástupců měnové sekce a poradců  

Viceguv. Dědek: Zda vyloučení tzv. extrémních variant z prognózy inflace do oblasti vyjímek 
znamená, že se tato rizika stávají také málo pravděpodobná? Je co do měnových důsledků kvalita 
růstu množství peněz generovaného přírůstkem čistých zahraničních aktiv stejná, jako by byla v 
důsledku růstu domácí úvěrové emise?  

Viceguv. Tůma: Prezentace vyzněla tak, že účelem snížení sazeb je přispět k lepšímu plnění, 
resp. přiblížení se inflačnímu cíli 2000. Není to rozpor s písemným textem, kde se za hlavní 
důsledek označuje příznivý dopad na finanční náklady podnikové a rozpočtové sféry? Jak se 
hodnotí obava z rostoucí mezery mezi dynamikou nominálního HDP a M2, zvláště v delším 
období? Jak příliv kapitálu ovlivňuje rychlost obratu a růst peněžní zásoby? Vzhledem k tomu, že 
trojí podstřelení inflačního cíle snižuje kredibilitu ČNB, není čas pro zásadnější diskusi nad 
inflačním cílem (např. odvoláním se na dlouhodobou strategii) a systémem vyjímek? Jde o to, 
vyhnout se při razantním opatření rozkmitání řady veličin a kromě toho bychom náklady 
desinflace pak inkasovali dvakrát.  

Guvernér Tošovský: Existuje nějaký schůdný kompromis za situace, kdy změna inflačního cíle 
by byla velice nepříjemná, a ještě horší by bylo se tímto cílem dogmaticky řídit? Jsou naše 
schopnosti prognózovat natolik jemné, aby postihly ty desetinky procenta, které mohou 
rozhodnout o minutí intervalu inflačního cíle?  

Vrch. řed. Niedermayer: Proč došlo k tak výraznému snížení prognózy reálných příjmů, když se 
inflační prognóza snižuje? Jaký koeficient se využívá při odhadu působení kursu na 
spotřebitelské ceny (nejednotnost ve zprávě – viz různé scénáře inflace)?  

 
I. 3. Uzavřené jednání bankovní rady 

Vrch. řed. Hrnčíř: Přelom v dosavadním vývoji a obsahu jednání bankovní rady je dán tím, že 
poprvé inflační prognóza směřuje pod koridor našeho základního střednědobého cíle. Ekonomika 
absolvovala desinflaci rychleji, než jsme dlouho předpokládali. Základní otázkou pak je, zda už 
bylo dosaženo nízkoinflačního prostředí, anebo zda šlo o vliv dočasně působících činitelů, tj. 
exogenních vlivů, utlumené poptávky a cyklického vývoje ekonomiky. Od odpovědi na tuto 
otázku se odvíjí, jaká má být reakce měnové politiky. Je skutečností, že v podmínkách utlumené 
poptávky, ale již i mírných signálů oživení, je transmise cenotvorných faktorů více rozložená v 
čase a slabší. Typickým příkladem je přenos důsledků změn měnového kursu. Klíčové je 
posoudit, jaké důsledky budou mít narůstající signály oživení, k nimž dochází v podmínkách, kdy 
většina subjektů pracuje s očekáváním nízké inflace. Jinými slovy, jaké bude jednání těchto 
subjektů, pokud by došlo k výraznému ekonomickému růstu. Zatím v prognóze předpokládáme, 
že i v roce 2000 půjde jen o mírný nárůst poptávkových tlaků, a proto vyšší riziko spatřujeme na 
nákladové straně. Situace asi není vyhrocená do dvou krajních poloh: buďto inflační cíl nebo 
dosavadní stabilita vývoje. Souhlasím s tím, že snahu o přiblížení se inflačnímu cíli nelze 
realizovat nárazovou změnou měnových podmínek. Určující je kritérium co nejnižších nákladů 
jeho dosažení: tzn. dosáhnout jej s takovými úpravami měnové politiky, které nevedou k 
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rozkolísání veličin a změně inflačních očekávání. Pokud jde o extrémní situace: nejsou v 
prognóze obsaženy, ale to neznamená, že je lze apriorně zcela vyloučit (příklady: důsledky 
možné politické lability, hrozba Y2K, možný odchod některých investorů z emerging markets 
apod.). Do značné míry existuje exogennost predikce i u potravin. Doporučení: nevzdávat se 
základního střednědobého cíle jakožto orientace měnové politiky. To ale nutně neznamená mířit 
na střed koridoru, adekvátní se jeví hladina kolem jeho spodní hrany. Snížit reposazbu o 0,25 p. 
b., diskontní a lombardní sazbu shodně o 0,50 bodu, čili neměnit šíři koridoru. Dnešní rozhodnutí 
nespojovat s intervencemi, k nimž vzhledem k situaci na devizovém trhu není důvod.  

Viceguv. Tůma: Je nutné si ujasnit optiku dnešního rozhodování. Souhlas s tím, že návrat k 
původní trajektorii nelze uskutečnit rychle, pak ale je nutné buď systematicky pracovat s 
výjimkami (které jsou důvodem dnešní situace a leží mimo oblast měnové politiky), anebo 
komunikovat účelnost pozvolnějšího návratu k dříve očekávané trajektorii desinflace. Strategie 
vedoucí ke koexistenci inflačního cíle 2000 a současně bránící nežádoucímu rozkolísání 
ekonomiky asi neexistuje. Bez velkého snížení sazeb (a znehodnocení kursu) se do koridoru 
nedostaneme, a takto vyznívá i situační zpráva. Je nutné přiznat, že při nastavení inflačního cíle 
jsme nevěděli, do jaké míry mohla dlouho trvající desinflace ovlivnit očekávání a toto jsme v 
dosavadních prognózách nerespektovali. Otázky rychlosti, intenzity a vůbec účelnosti vracení se 
k původní desinflační strategii jsou legitimní a je nutné je před rozhodnutím diskutovat. Jistě není 
správné oportunní zakonzervování dosaženého stavu, ale až závěr potřebné diskuse o zmíněném 
problému bude určující pro to, jak nastavit parametry.  

Vrch. řed. Niedermayer: Snížení volatility (intervalu) prognózy bylo docíleno tím, že byly 
vyloučeny rizikové faktory, které ale všechny měly proinflační charakter. Z toho důvodu je 
dnešní prognóza vychýlena směrem dolů zřejmě v řádu několika desetin procenta. Druhým 
důvodem pro tento názor jsou pochyby o podloženosti predikce vývoje kursu. Období desinflace 
je dlouhé, proto se změnila očekávání a za této situace je odůvodněné komunikovat s veřejností 
záměr cílit ke spodní hraně koridoru. Pak se snad vyhneme diskusím o tom, že cíl nedodržujeme. 
V našich podmínkách skutečně nelze lpět na „filigránském“ pohledu na dosažení nebo 
nedosažení hrany inflačního cíle; desetiny procenta nejsou zpochybněním jeho kvality. Prognóza 
je částečně ovlivněna nečekaným výsledkem inflace za září. Celá situační zpráva vychází z 
předpokladu, že k oživení ekonomiky dojde pomalu, ač přitom pro emerging markets jsou 
typické rychlé změny dynamiky. Možná, že i tyto dvě skutečnosti pomohly k vychýlení prognózy 
inflace směrem dolů. Ještě připomíná, že dnešní rozhodování bankovní rady není pod časovým 
tlakem, jako tomu někdy v minulosti bývalo.  

Vrch. řed. Štěpánek: Jde o to, zda expektace jsou ovlivněny opravdu trvale. Pokud by se některé 
ceny pohnuly výrazněji, pak se asi původní charakter inflačních očekávání vrátí. Možná, že 
charakteru momentálních expektací přisuzujeme příliš velkou váhu. V dlouhodobé měnové 
strategii jsme se zavázali nedělat oportunistickou politiku využívání přechodné situace k 
násilným změnám inflačních cílů, a to je nutno dodržet. Vedle dominantního vlivu cen potravin 
je i dynamika korigované inflace výrazně pod našimi předpoklady. Tento rozdíl charakterizuje 
řád naší chyby při odhadu vlivu poptávky. Při diskusích na bankovní radě chybí určitá 
hierarchizace diskutovaných problémů. Ta by měla zajistit, aby právě těm nejzávažnějším byl 
věnován dostatek prostoru.  
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Viceguv. Dědek: Ekonomika prodělala desinflační šok, z toho důvodu vychýlení na druhou 
stranu bude přirozené a zákonité. Dohady jsou spíš o tom, kdy tento zpětný pohyb nastane a s 
jakým tempem. Zakonzervovat dosažený stav nelze, protože by to znamenalo výrazné zpřísnění 
politiky, což si v podmínkách křehkého oživení dovolit nemůžeme. Proto je stále optimální najít 
rozumnou parkovací úroveň úrokových sazeb, takovou, která respektuje danou fázi 
ekonomického cyklu. Protože k zářijovému útlumu cen došlo ve většině složek koše, pak to byl 
zřejmě dost významný důvod pro posun predikce pod hranici koridoru. V blízké budoucnosti 
očekávaný vzestup inflačních čísel je logický a nemůže být ovlivněn dalším umírněným snížením 
sazeb. Po překonání inflační „vlnky“ by se ekonomika měla opět svými expektacemi přizpůsobit. 
Proto rozpor mezi dlouhodobou měnově politickou strategií a rýsujícím se mírným podstřelením 
inflačního cíle není nijak markantní.  

Guvernér Tošovský: Před rokem jsme se mýlili v odhadu časového průběhu a razance procesu 
desinflace. Poté jsme diskutovali především bod obratu, kdy inflace začne směřovat k 
očekávaným hodnotám, ale ani tam naše představy nevycházely. Tak se systémově do prognóz 
zabudovaly chyby, jejichž důsledky se táhnou dosud. Hlavně šlo o podhodnocení změn inflačních 
očekávání. Pokud nemají překvapit opačnou změnou, je nutné je ukotvit prostřednictvím naší 
komunikace s médii a dalšími subjekty (připravovaná schůzka s představiteli odborových svazů). 
Snížení prognózy inflace je dáno jak eliminací některých rizik z jejího rámce, tak dodatečnými 
empirickými poznatky o transmisi nákladových faktorů do inflace v našich, stále dost 
specifických podmínkách. Že v této druhé oblasti analýz nebudeme mít ještě delší dobu úplně 
jasno, je asi objektivní důvod, proč prognózy nevycházely, a není z toho možné vinit aparát. Ještě 
spíš technické připomínky ke konzistenci prognózy: zda je v současné době oprávněná jistota o 
rozsahu cenových deregulací v příštím roce, která umožňuje značně zúžit interval očekávaného 
CPI, a zda není logické, aby v návaznosti na predikované silnější zhodnocení kursu reagoval i 
posun výhledu obchodní bilance. Za důležitý signál je třeba považovat dnešní údaj o regeneraci 
úvěrové emise. Přitom v sektoru zahraničních bank (tedy již včetně IPB a ČSOB), které 
představují na 50 % odvětví, je zřejmé, že se na snižování úrokových sazeb reaguje, a to na rozdíl 
od Komerční banky a České spořitelny. K důvěryhodnosti predikce kursu – pokud se držíme 
vývoje fundamentals, tak k apreciaci dojde, a toto je názor i mnoha zahraničních expertů.  

Vrch. řed. Štěpánek: Dovedení kursu na 35,- Kč/euro je podstatná změna, která musí být 
hodnověrná. To znamená věřit i předpokladu o letošním přílivu FDI v rozsahu 3 mld. USD. 
Přitom měnově se už nemusí řešit důsledky celé této sumy, když už část odčerpaly intervence. 
Jaká tedy bude v těchto podmínkách kursová politika?Prostě se smíříme s vývojem tak jak je zde 
predikován? Po prodeji ČSOB nenásledovala žádná významnější akce, a přesto kurs dále 
aprecioval. Za důležitý signál je třeba považovat obrat v úvěrování a růst spotřebitelských úvěrů, 
a proto je třeba tento jev pozorně monitorovat. Pokud se při prezentaci zmínila potřeba jistého 
„vyhlazování“ volatility čisté inflace změnami regulovaných cen, pak je to zatím sporná a 
neprodiskutovaná problematika.  
 
Viceguv. Tůma: Predikce kursu zůstává slabinou situační zprávy a na expertní poradě aparát 
svůj přístup neobhájil. V dlouhodobém vývoji sice závisí kurs na vývoji fundamentálních veličin, 
ale v krátkém a středním období se udržuje rovnováha na devizovém trhu sama o sobě. Například 
posiluje-li kurs koruny, bude pro zahraniční investory nákladnější konvertovat do korun a naopak 
pro domácí investory výhodnější kupovat zahraniční měny, na což pak bude kurs reagovat 
opačným směrem. Situační zpráva jako by předpokládala, že tlak na korunu přes příliv kapitálu 
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bude trvat do nekonečna, a opomíjí, že např. při predikované ceně koruny 35/euro se změní i 
relace nabídky a poptávky na devizovém trhu.  

Vrch. řed. Niedermayer: 35 korun za euro lze docílit jenom tenkrát, když takto uvidí 
rovnovážný kurs také účastníci trhu a začnou podle toho jednat A to se dosud neprojevuje. Když 
se – např. v důsledku privatizační transakce – změní kurs, účastníci trhu přehodnotí svou 
strategii, využijí tuto změnu např. k předčasnému splácení závazků, ke switchi financování ze 
zahraničního na korunové apod. Indikace o očekávání trhu na úrovni kursu 35 korun nikde 
neexistují. Zpráva a její prezentace obsahují rozporný pohled na inflaci v září.  Jde o to, zda šlo o 
významný signál nebo o jednorázový exces, kterému není třeba přikládat velkou váhu, a který je 
třeba konfrontovat s následujícími daty.  

Viceguv. Dědek: Je možné, že této úrovně kursu mohlo být už dnes dosaženo, pokud by se 
neuskutečnily žádné intervence. Také investoři často o předpokladu posilování koruny mluví. 
Prezentovaná technická analýza staví jen na pravděpodobnosti pokračování minulého vývoje. 
Toto je korektní v kratším horizontu, ale nikoli pokud dochází k fundamentální změně. Z tohoto 
hlediska je postup měnové sekce legitimní.  

Vrch. řed. Hrnčíř: Různé scénáře vývoje kursu včetně výsledku „technické“ analýzy úseku 
bankovních obchodů jsou v situační zprávě obsaženy, takže umožňují jejich konfrontaci s tím, že 
technická analýza může být efektivní spíš z hlediska krátkodobé informace. To, že trh očekává 
nejrůznější vývoj dokumentují svými prohlášeními jednotliví analytici a instituce (JP Morgan má 
úroveň 35/euro po celý příští rok, někteří predikují 37 korun). Zářijový výkyv inflace byl 
překvapivý, k určitému zalomení vývoje spotřebitelských cen došlo u většiny položek. Je to 
významná informace, ale je třeba dále ověřovat její dlouhodobější platnost. Je možné, že v 
kratším horizontu nemusí být výrazněji korigován opačným pohybem. Až spíše z dlouhodobého 
hlediska existuje proinflační riziko rychlejšího oživení, navíc při možném souběhu s dalšími 
faktory – např. s hospodářsko politickými šoky, které tu v letošním roce nebyly (včetně větších 
úprav regulovaných cen). Nekonzistence mezi inflačním cílem a skutečností tedy nemusí být tak 
vyhraněná. Diskuse zatím přesvědčuje, že předložený návrh na úpravu sazeb je korektní.  

Viceguv. Tůma: Změna predikce je výrazná, ale trvají pochybnosti o některých jejích důvodech, 
včetně onoho vysunutí rizik mimo prognózu. Zabudovaný předpoklad apreciace kursu nebyl 
hodnověrně obhájen ani na poradě expertů, roste mezera mezi vývojem peněžní zásoby a 
produktu, přišel signál o oživení úvěrů. Další postup v úrokových sazbách je třeba podmínit 
vývojem mzdových vyjednávání a postojem vlády k použití privatizačních příjmů, který se 
nakonec může stát nejvážnějším rizikem pro rok 2000. Toto by měla obsahovat i komunikace s 
veřejností a lze zvážit, zda naši pozici opět nemáme formulovat jako neutrální. Bez diskuse o 
výjimkách lze považovat dnešní rozhodování za poněkud alibistické. Přes tyto výhrady souhlas s 
návrhem na úpravu úrokových sazeb tak jak jej předložil vrch. řed. Hrnčíř.  

Viceguv. Dědek: Situační zpráva dobře analyzovala pro- a protiinflační faktory, provedená 
syntéza v podobě přehodnocení inflační prognózy vyhlíží kredibilně. Z toho důvodu je snížení 
sazby dle předneseného návrhu logické. Je žádoucí se před jednáním s odbory zdržet veřejného 
vyhlašování nějakých podmínek. Měli jsme v minulosti také problémy s prohlášením, že naše 
pozice je neutrální.  

 5



Interní protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne 26. října 1999 

 
Vrch. řed. Racocha: Změna predikce je dramatická, i když se ve světle předchozích situačních 
zpráv dala očekávat. Proinflační rizika se zdají mnohem lépe popsaná než opačná, navíc nevíme 
do čeho vyústí dnešní vnitropolitická situace a jak velké ztráty vykáží transformační instituce 
(zejm. KOB). Souhlas s tím, že postup privatizace může váznout, takže k tak velkému posílení 
kursu třeba nedojde; rovněž převis M2 je už dost výrazným proinflačním signálem. Naproti tomu 
desinflační předpoklad ještě utlumenější poptávky a ještě silnějšího kursu je daleko méně 
pravděpodobný. Inflační cíl nelze opouštět, dnešní navržený postup lze označit jako cílování k 
jeho spodní hraně. Souhlas s návrhem, který je konzistentní s novou prognózou.  

Vrch. řed. Niedermayer: Neočekávaně nízká inflace v září měla jistě vliv na dnešní 
rozhodování a předloženou prognózu. Jsou-li hypotézy obsažené v situační zprávě správné, pak 
poté, co se sazby sníží o čtvrt procenta, budou zde za 14 dní obdobné signály o vývoji cen v říjnu. 
Pak bude rozumné snížit sazby razantnějším krokem, např. o 0,50 procentního bodu. Na druhé 
straně jsou tu stále závažná rizika pohybu opačným směrem. Proto je vhodnější počkat na říjnová 
čísla a dnes ponechat nastavení úrokových sazeb beze změny.  

Vrch. řed. Štěpánek: Stále existuje dilema při posuzování jednotlivých faktorů pro a proti, tj. 
existence nízkoinflačního prostředí – včetně vnějšího, kde se hodnoty inflace vracejí na předchozí 
standardní úroveň - a na druhé straně zřejmá inflační rizika. Proto souhlas s opatrným postupem 
podle návrhu. Důvodem k opatrnosti je také zpochybnitelná kvalita predikce kursu a neočekávaně 
„brutální“ posun predikce M2 směrem vzhůru. Také rizika rychlého rozpuštění dalších příjmů z 
privatizace mohou být velká – pokud si vláda na něco takového zvykne - a v tomto směru je asi 
správné nějaké signály směrem k vládě vysílat. Naproti tomu je ale lepší vyvarovat se nějakých 
předběžných prohlášení směrem k odborům a deklaraci neutrálních bias, která se v minulosti 
ukázala být chybou.   

Guvernér Tošovský: rychlejší růst peněžní zásoby sice svádí k názoru o nadbytku peněz, ale toto 
nelze posuzovat bez znalosti časové dimenze, kdy se promítne do reálné ekonomiky. Možná 
dokonce, že pro rychlejší nastartování ekonomiky je to ještě nedostatečné – je třeba poměřovat s 
potenciálním růstem produktu. Vyšší spotřeba a prodeje již nyní existují, přitom se nepromítají 
do cen; z toho důvodu je posun prognózy inflace směrem dolů nenapadnutelný. Kdybychom s 
rozhodnutím čekali další měsíc a v něm obdrželi signály o ještě větším oživení, pak by radikální 
snížení sazeb bylo nekonzistentní. S nějakými jednoznačnými prohlášeními o našem postoji 
(neutrální pozice) musíme velmi šetřit, protože mohou blokovat budoucí postup. Souhlas s 
návrhem předneseným vrchním ředitelem Hrnčířem. Výsledek hlasování je 6:1 ve prospěch 
tohoto návrhu.  
 
 
I. 4. Úkoly z jednání BR  

Připravit v měnové sekci podklady (prezentaci) pro připravované jednání členů bankovní rady s 
představiteli odborových svazů o orientaci mzdových vyjednávání na příští rok.  
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I. 5.  Rozhodnutí BR 

Po projednání 10. situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů snížit limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB z 5,75 % na 5,50 % (o 0,25 procentního 
bodu), diskontní sazbu z 5,50 % na 5 % (o 0,50 procentního bodu) a lombardní sazbu z 8 % na 
7,5 % (o 0,50 procentního bodu) s účinností od 27. října 1999.  

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

Vrch. řed. Hrnčíř: V podmínkách utlumeného ekonomického růstu je transmise nákladových 
faktorů do inflace více rozložená v čase a je méně intenzivní; tím se pozitivně změnila také 
inflační očekávání. Toto jsou základní důvody pro snížení inflační prognózy na rok 2000. 
Nastavení parametrů měnové politiky by mělo mířit na spodní hranu inflačního cíle. Navrhuje 
snížit základní reposazbu o 0,25 procentního bodu, diskontní a lombardní sazbu shodně o 0,50 
bodu.  

Vrchní ředitel Niedermayer: Nesymetrické vyloučení rizik mohlo vychýlit inflační prognózu 
směrem dolů. Rozhodování bankovní rady ovlivňuje nečekaný údaj o inflaci v září. Pokud jsou 
hypotézy obsažené ve zprávě správné, potvrdí je stejný vývoj v říjnu, v opačném případě byla 
inflace v září jednorázovou výjimkou. Z toho důvodu doporučuje s případným ještě razantnějším 
snížením sazeb vyčkat na říjnové výsledky. Nevidí přitom důkazy, které by opravňovaly úvahu o 
trvalém zhodnocování kursu na úroveň 35,- Kč/euro.  

Vrchní ředitel Racocha: Při velkém snížení inflační prognózy zůstávají rizika vyšší inflace 
reálnější než rizika opačného směru. Převis M2, možné zpomalení privatizace, velikost ztrát 
transformačních institucí a konečně i vnitropolitický vývoj mohou vyústit do opětovného oživeni 
inflace. Proto souhlas s opatrnějším postupem dle návrhu vrch. řed. Hrnčíře.  

Vrchní ředitel Štěpánek: Trvá dilema rozhodování v podmínkách nízkoinflačního prostředí a 
stále zřejmějšími inflačními riziky. Za ně je třeba prioritně považovat rychlé použití peněz z 
privatizace, zpochybnitelnou kvalitu predikce dalšího zhodnocování kursu a trvající předstih 
dynamiky růstu peněžní zásoby před nominálním produktem, doprovázený nově obratem ve 
vývoji úvěrování. Souhlas s návrhem p. Hrnčíře.  

Viceguvernér Dědek: Předložená zpráva dobře charakterizovala jednotlivé pro- a protiinflační 
faktory, logickým se jeví předpoklad o blížícím se zpětném výkyvu inflace směrem vzhůru a o 
jeho možném rozsahu, který navrhovaná úprava sazeb nijak vážně neovlivní. Prognóza 
trvalejšího zhodnocování kursu koruny se opírá o fundamentální veličiny, a proto je očekávají i 
mnozí další analytici. Souhlas s návrhem p. Hrnčíře.  

Viceguvernér Tůma: Predikce kursu zůstává slabinou inflační prognózy, protože nebere v úvahu 
průběh obnovování rovnováhy na devizovém trhu. Rostou pochybnosti o možné koexistenci 
inflačního cíle na rok 2000 a takového měnově politického opatření, které by bezrizikově vrátilo 
vývoj inflace do dříve stanovené trajektorie. Chybí také diskuse o využití systému vyjímek v 
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našich konkrétních podmínkách a strategii cílování inflace. Souhlas s návrhem p. Hrnčíře, další 
postup v úrokových sazbách je nutné podmínit postojem vlády k užití privatizačních příjmů a 
postupem mzdových vyjednávání.  

Guvernér Tošovský: Je pochopitelné, že se mění kvalita poznání o transmisním mechanismu ve 
stále nestabilní ekonomice jako je naše. Proto jsou změny prognóz nevyhnutelné. Oživení na 
straně poptávky je zřetelné, přesto se nepromítlo do zvyšování cen. Ani dnešní předstih růstu M2 
před produktem nemusí být inflačním rizikem, pokud lze očekávat výraznější oživení ekonomiky. 
Předpoklad další apreciace kursu lze považovat za oprávněný, jestliže se opírá o vývoj 
fundamentálních veličin. Souhlas s návrhem p. Hrnčíře.  
 

 

Zapsal: Ing. P. Krejčí, poradce  
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