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  Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 27. 1. 2000 

Přítomni: guvernér doc. Ing. J. Tošovský, viceguvernér Ing. O. Dědek, CSc., viceguvernér doc. 
Ing. Z. Tůma, CSc., vrchní ředitel Ing. M. Hrnčíř, DrSc., vrchní ředitel RNDr. L. Niedermayer, 
vrchní ředitel Ing. P. Racocha, MIA. 
 
1. Diskuse 

1.a.  Diskuse za přítomnosti přizvaných 
Guvernér Tošovský: navrhuje zaměřit pozornost na detailnější analýzu korelací mezi 
jednotlivými složkami agregátu peněžní zásoby  a mezi HDP - například příliv  FDI by mohl být 
s růstem produktu svázán těsněji než jiné složky M2. 
 

Viceguvernér Tůma: upozorňuje, že růst HDP může být podceněn vzhledem k možnému 
udržení trendu růstu čistého vývozu a že kauzalita mezi inflací a očekáváními prodejců není 
jednoznačná.  
 
Viceguvernér Dědek: dotazuje se, jak vysvětlit, že roste zahraniční (hrubý) dluh při současné 
dominanci FDI v tocích platební bilance a dále se ptá, jak koresponduje predikce inflace v EU 
s nastaveným inflačním cílem. 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: vznáší tři dotazy: (i) je fakt, že máme omezený přístup k datům o 
nebankovním finančním sektoru, omezující pro naše úvahy (např. o vývoji peněžních agregátů), 
(ii) jaká je interpretace nárůstu vkladů podniků při současném nedostatku vlastních zdrojů, (ii) 
jaký je názor měnové sekce na rovnovážnou hladinu investic vzhledem k HDP – bude-li oživení 
taženo růstem investic, je česká ekonomika schopna alokovat zdroje v takovém objemu efektivně 
nebo bude (opět) hrozit krach bankovního sektoru nebo veřejných financí. 
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: podíl investic na HDP je v našich podmínkách obtížné jednoznačně 
hodnotit, protože současně dochází k pozitivním strukturálním změnám i k působení faktorů, 
které přispívají k vysokému objemu investic aniž by přímo zvýšily růst ekonomiky (investice do 
infrastruktury, ekologické projekty). Proto jsou i mezinárodní srovnání pouze orientační. 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: navrhuje, aby byla vypracována studie na toto téma a dále 
poznamenává, že inflační prognóza bude čelit kromě problému s korekcí projekce cen ropy také 
nutnosti korigovat předpoklad o kurzu dolaru. 
 
Viceguvernér Tůma: dotazuje se, zda je při predikci HDP bráno v úvahu, že v roce 2000 má 
první čtvrtletí o dva pracovní dny navíc a že základna z roku 1999 byla opravdu nízká. 
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: upozorňuje, že některé problémy týkající se vývoje peněžních agregátů a 
nebankovního finančního sektoru budou analyzovány ve studii, jejíž první pracovní verze   má 
být připravena do konce února.  
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1.b. Uzavřené jednání bankovní rady – diskuse a závěrečná prohlášení 
Viceguvernér Dědek: Navázal na své vystoupení při diskusi nad první verzí lednové Zprávy o 
inflaci, ve kterém navrhoval začít s publikacemi grafické prognózy inflace. Obrazové srovnání 
historických prognóz a skutečnosti vrhá na předchozí námět jiné světlo. Ukazuje se, že míra 
úspěšnosti prognóz není velká. Inflační cíl prognózy přitahoval jako „jantarová hora“. Navrhuje 
diskutovat později na toto téma.
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Shrnul ve svém vystoupení úvodní prezentaci měnové sekce, s jejímž 
doporučením ponechat sazby na stávající výši souhlasí. Do poloviny roku 1999 (od roku 1998) 
způsobil  souběh nízkých  nákladových i poptávkových tlaků pokles inflace  v české  ekonomice. 
Od  druhé  poloviny  roku  1999  jsou  souhrnné  nákladové  tlaky  vyšší, ale  poptávkové  tlaky 
zůstávají mírné. Růst HDP se dostal do souladu s růstem domácí  poptávky. Tento vývoj bude 
podle základního scénáře inflační prognózy pokračovat i v roce 2000. Od poloviny roku 2000
bude postupně docházet ke  zmírnění nákladových tlaků a k pozvolnému oživování poptávkových 
tlaků. Středová hodnota projekce čisté inflace míří k dolní mezi inflačního cíle pro rok 2000. 
Rizika základního scénáře jsou v důsledku vývoje zahraničí soustředěna spíše na inflační straně.
Poslední   údaje  o  růstu  maloobchodního  obratu   či   růstu průmyslové  výroby naznačují, že
ekonomické oživení by mohlo být výraznější  než  naznačuje základní scénář.  Současné nastavení 
parametrů měnové politiky  je v souladu  se střednědobou měnovou strategií. Souhlasí také s
návrhem použít devizové intervence jako nástroj, který může umožnit využít lépe impulsu růstu 
zahraniční poptávky v  EU (především v Německu). Načasování intervencí musí být zváženo s 
ohledem na předpoklady účinnosti a kredibility. 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: Měnové agregáty nesignalizují nebezpečí přílišné expanze ani 
měnovou restrikci. Bude ale třeba pečlivě se věnovat informacím o platební bilanci a o 
nebankovním finančním sektoru. Na straně poptávky a mezd nebude velký inflační tlak. 
Problémem bude nákladová strana – je otázkou, do jaké míry je předstih inflace PPI před inflací 
CPI udržitelný. Není silný důvod pro změnu sazeb. Od minulé porady existuje konsensus 
z jednání bankovní rady, že devizové intervence jsou nástrojem měnové politiky. Jejich 
načasování je třeba zvážit. Současná situace je charakterizovaná kurzovou hladinou kolem 36 
CZK/EUR s trendem k posílení, takže není vhodná doba pro intervence. Projekce pro rok 2001  
pro čistou inflaci se zdá být příliš vysoká. Navrhuje diskutovat, zda vzhledem k nadcházejícímu 
tříletému období divergence čisté inflace  a tempa růstu administrativně řízených cen není 
vhodné přejít na cílování inflace CPI. 
 
Vrchní ředitel Racocha: Prezentovaný ekonomický výhled nedává žádný významný impuls ke 
změně sazeb. Je třeba si uvědomit, že okruh vazeb, do nichž vstupuje měnová zásoba nebo 
úvěrová kreace,  není stále ještě standardní. Vývoj cen ropy může být rizikovějším faktorem, než 
se dosud zdálo, ale predikce je obtížná.  Souhlasí s návrhem opatření tak, jak bylo předloženo 
měnovou sekcí. 
 
Viceguvernér Dědek: Síla inflačních tlaků je definována výší inflačního cíle. Je třeba se 
vyrovnat s tím, že pracujeme se scénářem, ve kterém prognóza míří pod dolní mez intervalu. 
Ponechání sazeb je možno chápat jako odraz zvýšené nejistoty domácí (dopad deregulací) i 
zahraniční (ceny ropy) nebo jako odraz skutečnosti, že začínáme zohledňovat cíl v roce 2001. 
Souhlasí s návrhem opatření. Ponechání sazeb na stávající výši je adekvátní také proto, že 
vstupujeme do období s vyšší nejistotou inflační predikce. Diskusi o komunikaci důvodů 
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případného podstřelení v roce 2000 je třeba výhledově uskutečnit. Souhlasí s uplatněním politiky 
devizových intervencí. Za důležité považuje diskusi o vhodném časování intervencí, zda 
například nespojit intervence se zavedením „depozitní facility“ pro vládu. 
   
Viceguvernér Tůma:  Navazuje na předchozí řečníky  a shrnuje některé důležité faktory pro 
uvažování. Bude pokračovat proces objevování se nových finančních nástrojů. Jejich objemy 
budou vykazovat velmi dynamický růst, ale základna bude nízká. Je důležité začít nové agregáty 
sledovat včas. Privatizace bankovního sektoru a jeho konsolidace může ovlivnit vývoj peněžních 
agregátů. Je třeba diskutovat, jak bude generováno oživení.  Je možno pracovat s hypotézou, že 
segment ekonomiky spojený s FDI  poroste velmi rychle, zatímco segment „obrů na hliněných 
nohách“ působí směrem k poklesu HDP. Pro nejbližší období nevidí hrozbu inflace, proto 
souhlasí s návrhem opatření ponechat sazby na stávající výši. Souhlasí rovněž se strategií uplatnit 
ve vhodný okamžik devizové intervence. 
  
Vrchní ředitel Štěpánek (byl přečten závěr stanoviska): Přiklání se k ponechání sazeb na 
stávající výši. 
 
Guvernér Tošovský: Vrací se k úvaze viceguvernéra Dědka o kvalitě prognóz. Konstatuje, že 
v roce 1998 byla chybovost prognóz dost velká. V roce 1999 byl problémem projekce  odhad 
načasování inflační vlny a jejího rozložení v čase. Ohlédnutí ukazuje, že míra nepřesnosti 
prognóz je velká a že detailní prohlášení, která  přesně označí vztah prognózy k cíli (např. střed 
pod dolní mezí cíle), nekorespondují svou přesností s mírou nejistoty. Dává ke zvážení, zda 
vůbec používat obdobná prohlášení na veřejnosti. 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: Upozorňuje, že v Inflačních zprávách jsou již uváděny číselné 
(intervalové) prognózy. A od tohoto schématu by bylo obtížné ustoupit. 
 
Guvernér Tošovský: Navazuje na předchozí řečníky. Souhlasí s návrhem opatření ponechat 
sazby na stávající výši a výhledově použít devizové intervence. Navrhuje v další diskusi hledat 
nejvhodnější okamžik načasování. Jednání bankovní rady o intervencích může svolat každý člen 
bankovní rady. 
 
2. Úkoly  
• byl navržen úkol napsat analytickou studii o podílu investic na HDP, resp. zda je možné 

očekávat konvergenci investic k nějaké hladině, jaké jsou zkušenosti jiných zemích s vysokou 
mírou investic, jaké jsou implikace pro růst  

• bylo navrženo korigovat předpoklad o vývoji kurzu dolaru v další projekci 
• bylo navrženo diskutovat, zda vzhledem k nadcházejícímu tříletému období divergence čisté 

inflace  a tempa růstu administrativně řízených cen není vhodné přejít na cílování inflace CPI      
• bylo navrženo vyhodnotit míru úspěšnosti dosavadních inflačních prognóz a identifikovat 

hlavní důvody pozorovaných divergencí 
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3. Rozhodnutí 
Bankovní rada rozhodla jednomyslně ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní 
repooperace ČNB na stávající úrovni (5,25%). 
 
4. Pilotní verze Závěrečných prohlášení (Final Statements) 
Guvernér Tošovský: Souhlasí s navrhovaným opatřením. Pro načasování devizových intervencí 
je třeba hledat nejvhodnější okamžik. Jednání bankovní rady o intervencích může svolat každý 
člen bankovní rady.  
 
Viceguvernér Dědek: Souhlasí s navrhovaným opatřením. Doporučuje zvážit změnu nastavení 
sazeb po překlenutí období zvýšené predikční nejistoty. Devizové intervence doporučuje časovat  
s ohledem na očekávané  události.  
 
Viceguvernér Tůma: Pro nejbližší období nevidí hrozbu inflace. Souhlasí s návrhem opatření 
ponechat sazby na stávající výši. Souhlasí rovněž se strategií uplatnit ve vhodný okamžik 
devizové intervence. 
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Současné nastavení parametrů měnové politiky  je v souladu  se 
střednědobou měnovou strategií. Souhlasí s návrhem ponechat sazby na stávající výši. Souhlasí 
také s návrhem použít devizové intervence jako nástroj, který může umožnit využít lépe impulsu 
růstu zahraniční poptávky. 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: Předložené analýzy nedávají silný důvod pro změnu sazeb. 
Souhlasí s návrhem opatření. Od minulé porady existuje konsensus bankovní rady, že devizové 
intervence je možno použít jako nástroj měnové politiky. Okamžité použití nedoporučuje.  
 
Vrchní ředitel Racocha: Prezentovaný ekonomický výhled nedává významný impuls ke změně 
sazeb. Souhlasí s návrhem opatření ponechat sazby na stávající výši a ve vhodný okamžik 
provádět devizové intervence.
 
Zapsala: Mgr. Kateřina Šmídková, PhD, MA, Tým měnových poradců bankovní rady ČNB   
 
 
 




