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 Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 24. 2. 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 Ing. P. Racocha, MIA, 
vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, CSc. 
 

1. Diskuse 

1.a.  Diskuse za přítomnosti přizvaných 

Vrchní ředitel Hrnčíř (úvodní slovo): Nedochází k výrazné změně hodnocení 
makroekonomických trendů. Došlo pouze k technické změně v referenčním scénáři pro kurz 
EUR/USD na základě požadavku bankovní rady. Klíčovým problémem je identifikace rozsahu 
oživení. Odhady ČNB jsou nižší než odhady některých jiných institucí. Východiskem naší 
predikce  je předpoklad, že oživení bude taženo jen mírně rostoucí domácí poptávkou.  
Specifickým problémem je předstih inflace PPI před inflací CPI. Projevuje se  i v dalších 
evropských zemích. Lednový  deficit  obchodní bilance byl  do jisté míry překvapením, ale 
některá vysvětlení již byla podána (nákup letadel). 

Podstatný pro rozhodování je scénář vývoje na konci roku 2000. Nepříznivou kombinací 
by byl nízký růst, podstřelení inflačního cíle a oživení problému deficitu obchodní bilance. Další 
dva možné problémy jsou pokračování poklesu zaměstnanosti, které se nemusí plně projevit 
v růstu nezaměstnanosti, a fiskální deficit, který podle Maastrichtských kriterií poroste. Je třeba  
diskutovat, jakou strategii má v takovém případě zvolit centrální banka. Korekce sazeb směrem 
nahoru není zvažována. Pro ponechání sazeb na stávající výši hovoří zejména nízká hladina 
reálných sazeb (podle různých definic). Argumentem pro pokles sazeb je skutečnost, že 
očekávaná čistá inflace je stále pod dolní hranicí cíle roku 2000. Ekonomika je dle odhadů, které 
byly prezentovány v práci Bezděk, Hájek, pod potenciálním produktem 

Druhou dimenzí indexu/rámce měnových podmínek je problém kurzu. Na toto téma byly 
již zpracovány a diskutovány dva materiály. Je třeba zvážit, zda použít intervence signální či 
objemové opakovaně. Při opakovaných intervencích se centrální banka stane dlouhodobějším 
hráčem na devizovém trhu. Klíčový je signální efekt, který může spoluformovat očekávání trhu. 
Dále je možno volit strategii intervencí vázaných na významné události (např. privatizační účet 
vlády).  Pokud devizové intervence nebudou účinné, je třeba se vrátit k diskusi o nastavení sazeb. 
 
Guvernér Tošovský: Vyzývá členy bankovní rady k případným dotazům k situační zprávě.  
 
Viceguvernér Dědek: Souhlasí, že pro nejbližší období není alternativou zvýšení sazeb. 
Poslední čísla o inflaci vyvolala spekulace o zvýšení sazeb. To vede k úvaze, zda nepracovat 
s prognózou efektivněji, aby byla lépe formována inflační očekávání. Bylo by dobré zpřesnit, 
jaký bude vývoj inflace v roce 2001. Dostane-li se čistá inflace na úroveň cíle roku 2000 na 
počátku roku 2001, dávalo by to úplně jiný obrázek o plnění cíle než pouhé srovnání inflace 
s cílem v prosinci. Dále se ptá, jaký by byl nejvhodnější syntetizující ukazatel, který by zohlednil 
objem domácí likvidity v situaci, kdy sílí role operací  neresidentů. 
 
Viceguvernér Tůma: Souhlasí s tím, že ekonomika operuje pod potenciálním produktem, ale 
upozorňuje, že trend směřuje k uzavírání této mezery. Tento trend by měl být v úvahách o změně 
sazeb zohledněn. Dále upozorňuje, že výnosová křivka zohledňuje spíše očekávání trhu o pohybu 
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sazeb centrální banky než inflační očekávání jako taková. Zásadní otázkou je, jaká je citlivost 
růstu na vývoj čistého vývozu. Dotazuje se, jaká váha je přisouzena čtyřem  faktorům: vlivu 
kurzu, stlačení poptávky, oživení v EU a restrukturalizaci. Větší váha posledních dvou faktorů by 
vedla spíše k vyšším odhadům oživení. Za zásadní považuje diskutovat problematiku měnové 
transmise před diskusí o intervencích. Dopad kurzu na ekonomiku stále není jasný. Intervence 
navíc posune hladinu a nikoli trend, takže vazba na inflaci není zřejmá. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Stojí za úvahu si říci, které faktory přispěly k vývoji úvěrů v roce 
1999. Na straně 14 se ukazuje, že může jít o strukturální problém. Úvěrový kanál vedený přes 
neresidenty není odblokován pro všechny sektory. Je vázán především na podniky obchodující se 
zahraničím.  Dotazuje se, jak zohlednit variabilitu vah, s jakými poptávkové a nabídkové faktory 
ovlivňují inflaci, v přístupu měnové politiky. 
 
Guvernér Tošovský: Kombinace pomalého růstu s podstřelením cíle by byla nebezpečná. 
V současné době jsou ukotvena inflační očekávání a tím i mzdový vývoj. Fiskál v tomto roce 
nepřinese problémy. To ponechává  prostor pro měnovou politiku otevřený. Zatímco snížení 
úrokových sazeb není aktuální, mohl by být využit intervencemi. Klíčová je teď síla 
ekonomického růstu.  Bylo by dobré analyzovat, proč je naše projekce na dolní hranici projekcí 
ostatních institucí. Pokud se potvrdí její oprávněnost, je našim úkolem hledat mix politik, který 
by kombinaci podstřelení cíle a nízkého růstu zabránil.  
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Reaguje na komentář viceguvernéra Dědka. Trh před dnešním jednáním  
očekával, že může dojít i ke snížení sazeb. Nelze jednoznačně říci, že trh četl  poslední data jako 
impuls ke  zvýšení sazeb. Práce na vyhodnocení prognóz probíhají a materiál bude předložen 
členům bankovní rady. Diskuse o jejich využití v inflačních zprávách může proběhnout následně 
- po předložení zmíněného analytického materiálu.  
 
Guvernér Tošovský: Podrobnější analýza měnových agregátů navozuje , že původní hypotéza o 
odlivu kapitálu se zcela nepotvrdila. Současná interpretace je spíše taková, že dochází ke 
zvětšování objemu toků platební bilance. Bylo by dobré očistit data tak, aby bylo zřetelné, jak 
velký je nový  příliv kapitálu a jak velké je zvětšení toků, způsobené financováním tuzemské  
ekonomiky  z tuzemských zdrojů prostřednictvím nerezidentů.  Saldo veřejných rozpočtů, 
odvozené dle Maastrichtské metodiky, svědčí o tom, že problém deficitů přetrvával bez ohledu 
na dynamiku růstu. To je novým poznatkem a proto by bylo dobré publikovat ho v odborném 
tisku. Výpočty deficitních sald dle Maastrichtských kriterií by měly  v situačních zprávách zůstat.  
Jsou důležitým hlediskem pro  konvergenci české ekonomiky k EU a k diskusi při sestavování 
rozpočtu.  
 
Vrchní ředitel Racocha: Dotazuje se, jaké je vysvětlení změny formy financování, které probíhá 
přes neresidenty. Forma se měnila od úvěrů podnikům, přes cenné papíry až po úvěry bankám. 
Lze vyloučit, že dochází k nestandardním typům operací? Doporučuje konzultovat s bankovním 
dohledem. 
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1.b Uzavřené jednání bankovní rady – diskuse a závěrečná prohlášení 
Viceguvernér Tůma: Doporučuje oddělit diskusi o sazbách od diskuse o použití intervencí. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Dotazuje se, jak přesně interpretovat strategii zmíněnou v úvodním 
slově – vrátit se v případě nízké účinnosti intervencí k diskusi o sazbách. 
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Doplňuje, že není možné vyloučit, že v budoucnosti nastane takový 
souběh faktorů, který by vyžadoval korekci sazeb směrem dolů. Zmíněná korekce sazeb nebyla 
vázána na účinnost intervencí.  
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Použití sazeb by tedy vycházelo z jiných důvodů (než podpořit 
intervence). Tedy bylo by použito v situaci, kdy samo prostředí volá po snížení sazeb.   
 
Vrchní ředitel Niedermayer (v nepřítomnosti poznámky přečetl vrchní ředitel Hrnčíř): 
Nová čísla nepřinesla překvapení. Nekloní se ke snížení sazeb. Riziko vidí ve vyšším než 
očekávaném růstu. Ústní intervenci nedoporučuje. Spíše přechod od signální strategie 
k objemové. Doporučuje na téma intervencí další diskusi.   
 
Guvernér Tošovský: Lednová čísla nás nepřekvapila, zatímco v minulých letech jsme byli 
svědky  překvapení v obou směrech Projekce inflace  se nezměnila, i když některé indikátory 
ukazují na silnější oživení. Argumenty lze akceptovat, poprvé po dlouhé době jsou inflační 
očekávání ukotvena, což očekáváme, že se promítne do vývoje mezd .Vytvoření vlastního účtu 
pro příjmy z privatizace může přispět k tomu, aby nebyly zkonzumovány příliš rychle.  Ale 
přínos privatizačního účtu není analytiky a médii doceněn. Je třeba informovat veřejnost, až se 
toto opatření stane funkčním (po prvním přesunu peněz). Prohloubení opoziční smlouvy je 
analytiky interpretováno jako zvýšení politické stability. Zlepšily se vyhlídky, že ČR bude 
v první vlně zemí přijatých do EU. To může vést k zesílení  přílivu kapitálu,  a  přinést podobné 
problémy  jako v roce1994. Diskuse o případné změně nastavení sazeb bude aktuálnější za měsíc, 
kdy bude více zřejmé, zda se potvrzuje inflační prognóza. Dnes je klíčová debata o kurzu. 
Názory na úlohu kurzu se postupně vyvíjely. Nejprve byla zhodnocování kurzu přisouzena velmi 
nízká váha. Pak tento problém získal větší váhu. Na podzim 1999 jsme se rozhodli k velkým 
intervencím. Tím tento problém trochu odezněl  a intervence v zimě byly malé. Nyní jsme opět 
vystaveni sílícímu zhodnocování kurzu. Před případným rozhodnutím je třeba znát dopady 
intervencí na ekonomiku, náklady sterilizace a dopady do rozpočtu ČNB. Pokud se nyní 
rozhodneme pro intervence, bude pravděpodobně  třeba se k nim opakovaně vracet.. Tím se 
přiblížíme k politice „kvazi-fixního“ kurzu, což bude vyžadovat  nějaké vodítko, kam zhruba je 
třeba kurz posunout. 
 
Viceguvernér Dědek: Při jednorázovém/tranzitorním šoku v podobě přílivu privatizačního 
kapitálu je legitimní reagovat intervencemi. Učebnicová poučka říká, že intervence jsou neúčinné 
proti trendu. Protože privatizace se nebude opakovat, doporučuje zareagovat na současnou situaci 
intervencemi. Centrální banka má dva nástroje, kterými může oslovit dva cíle – inflaci a kurz. 
Úroková politika se musí odvodit od  inflační prognózy. Pokud by sazby měly přispět  k řešení 
problému silného kurzu, musely by poklesnout daleko výrazněji, než by bylo kredibilní vzhledem 
k inflačnímu cíli. V současnosti mají větší váhu argumenty směřující k ponechání sazeb na 
stávající výši. K již uvedeným lze přidat ještě jeden argument. Po každém snížení roste 
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pravděpodobnost zvýšení sazeb v budoucnosti. Přitom ponechání sazeb je mediálně lépe 
přijímáno než zvýšení předcházené snížením. Ponechání sazeb neznamená, že centrální banka nic 
nedělá, ale znamená, že se nezaplétá do „fine-tuning“. Riziko je třeba vidět v možném 
zaparkování inflace na stávající hladině, která je vyšší než hladina konsistentní s dlouhodobou 
měnovou strategií. Pokud bude otázka snížení inflace řešena ve fázi růstu, bude situace jiná, než 
ve fázi křehkého oživení. Devizové intervence podporuje, klade důraz na časování. Upozorňuje, 
že samotné intervence se mohou stát důvodem dodatečného přílivu kapitálu.  
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Připojuje se k návrhu ponechat sazby na stávající výši, protože byly 
v minulosti zaparkovány správně. Upozorňuje, že informace v situačních zprávách již delší dobu 
signalizují, že segment ekonomiky orientovaný na export je výkonný/dynamický a nemá 
problémy s přístupem k finančnímu zajištění. Naproti tomu segment středních podniků bez této 
orientace, které ale také mají potenciál k růstu, se potýká s problémem zablokovaného úvěrového 
kanálu. Ukazuje se, že současné nastavení hospodářské politiky vlády tento problém neřeší. 
Měnová politika nemá na tuto situaci nástroj. Doporučuje tuto skutečnost vysvětlovat. Pozornost 
věnovaná kurzu musí být větší než doposud. Není zřejmé, že privatizační toky dominují tokům 
kapitálovým. Termíny realizací projektů se posunují, takže FDI plyne spíše do soukromého 
sektoru a do projektů na zelené louce. Pak by neplatila uvedená hypotéza o jednorázovém přílivu. 
Spíše půjde o problém přetrvávající až do vstupu do EU. Bylo by třeba toto zohlednit v diskusi o 
strategii intervencí. Zhodnocení kurzu by nám mělo vadit, pokud se dostane do rozporu s jinými 
parametry konvergence. Souhlasí s uplatněním intervencí, ale až po další diskusi, která toto 
vyjasní. 
 
Viceguvernér Tůma: Připojuje se k tomu, co již bylo řečeno. Domnívá se, že na ekonomické 
oživení je možno pohlížet optimističtěji, růst bude nad středem predikce ze situační zprávy. 
V pohledu na intervence se blíží stanovisku vrchního ředitele Štěpánka. Podmínkou je, aby 
neexistovala žádná hladina, která by byla bráněna. Její existence by skutečně přiblížila měnovou 
politiku režimu „kvazi-fixního“ kurzu. To by bylo v souladu se zvýšením důrazu na požadavky 
EU pro vstup do EMU. Můžeme přejít na větší důraz na referenční scénář CZK/EUR s tím, že se 
budeme snažit být mu blízko. Z návrhu v situační zprávě není jasné, co chceme a jaké budou 
dopady intervencí na veličiny, které sledujeme (neznáme například vazbu kurz- čistý vývoz – 
produkt). Není také jasné, do jaké míry je zhodnocení spojeno s očekáváním úspěšné 
konvergence  a jak vývoj kurzu zohledňuje růst produktivity. Připomíná, že dlouhodobá měnová 
strategie počítá s mírným nominálním zhodnocením. Vyjadřuje pochybnost, zda se podaří využít 
mediálně privatizační účet, protože vláda již většinu prostředků alokovala.       
 
Vrchní ředitel Racocha: Souhlasí s opatřením ponechat sazby na stávající výši.  
 
Guvernér Tošovský: Ukončuje obecnou diskusi poznámkou, že by bylo dobré podrobněji 
zhodnotit situace  Maďarska a Polska a zjistit, proč – ačkoli obě ekonomiky rychle rostou – jsou 
v Polsku sazby zvyšovány a inflace roste, zatímco v Maďarsku inflace a sazby klesají. Navrhuje 
dále diskutovat pouze otázku intervencí. Východisko je jasné. Centrální banka „nehoní dva zajíce 
najednou“, cílem je inflace. Přesto je třeba respektovat, že inflace a kurz jsou propojeny. Příliv 
kapitálu je možné strukturovat do tří složek. Příliv spojený s privatizací je jednorázovým šokem a 
je možné na něj reagovat intervencemi. Příliv spojený s konvergencí bude dlouhodobý a souboj 
s ním by centrální banka prohrála. Nejnebezpečnější by byl příliv spekulativní.  Souběh přílivu 
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těchto typů kapitálu by byl velmi obtížně zvládnutelný. Převažujícím očekáváním je 
zhodnocování reálného kurzu. Politika nominálního zhodnocování dosud nikdy veřejně 
deklarována nebyla a v projektech řady velkých investic (např. Škoda auto) tento předpoklad 
založen není.. Debatě na toto téma se určitě nevyhneme při nastavení cíle na rok 2001. Kurzová 
politika v Maďarsku trochu připomíná  „currency board“ fixováním kurzu v období přílivu 
zahraničního kapitálu dochází k snížení úrokových sazeb. . Je obtížné odhadnout, co tato 
strategie udělá s růstem a jinými veličinami. Naše předchozí politika v období přílivu kapitálu se 
koncentrovala na potlačení makroekonomické rovnováhy. Bez podpory fiskální politiky se však  
neukázala příliš účinnou.    
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Chce zaujmout stanovisko ke strategii měnové politiky v období přílivu 
kapitálu. Souhlasí s klasifikací přílivu na tři kategorie. Určité nominální zhodnocování může být 
přijatelné, pokud bude odrazem růstu produktivity práce. Problém je v tom, že dosud nebyl  
rychlejší  růst produktivity zaznamenán. V konvergenčním období by měl  být kurz pružný. 
Signál, že centrální banka hájí pásmo nebo přechází ke „kvazi-fixnímu“ kurzu by byl předčasný. 
 
Viceguvernér Tůma: Při opakování intervencí se tomuto signálu nevyhneme. 
 
Guvernér Tošovský: Oživení bude pravděpodobně silnější, než ukazuje základní scénář. 
V prvním čtvrtletí bude růst průmyslu dobrý. Produktivita práce by tedy letos  měla růst  rychleji 
než v EU. Při vyhlášení cíle pro rok 2001 můžeme signalizovat, že tyto pozitivní efekty (rychlý 
růst produktivity spojený se zhodnocením kurzu), pokud nebudou rychle zkonzumovány  
spotřebou, založí přiblížení domácí životní úrovně úrovni v EU. V mezidobí nejistoty o síle růstu 
a před vyhlášením cíle na rok 2001 je možno využít intervencí.  
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Vrací se k problému sterilizace. Při používání sazeb jako operativního 
nástroje v režimu cílování inflace, je sterilizace intervencí automatická. Maďaři sterilizují. 
Důvodem poklesu sazeb je u nich pokles rizikové prémie. Poklesem sazeb také eliminují 
spekulativní příliv. 
 
Viceguvernér Dědek: Podstatné je, co se děje se sazbami na delším konci, které ovlivňují chod 
reálné ekonomiky. V Argentině došlo v režimu „currency board“ ke konvergenci krátkých sazeb 
k hladinám USA, ale klientské sazby konvergovaly podstatně méně. 
 
Guvernér Tošovský: Shrnuje dosavadní diskusi. Sazby zůstávají  na stávající  úrovni. O 
intervencích není konsensus. Nálada je pro intervence, ale je třeba promýšlet filozofii. Obrací se 
na viceguvernéra Tůmu, zda se připojí k takovému závěru. 
 
Viceguvernér Tůma: Souhlasí s tímto závěrem. Především je třeba vyjasnit, zda má jít o signál 
nebo o snahu udržovat kurz v nějakých mezích. Opakování intervencí nemůže být příliš mnoho. 
Navrhuje zvážit přechod k referenčnímu scénáři, který by byl analogický scénáři ECB pro 
měnovou zásobu.    
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Upozorňuje, že Bank of England v „minutes“ zvažovala, zda použít 
intervence jako legitimní nástroj měnové politiky – a to přesto, že jde o zemi s flexibilním 
kurzem. 
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Viceguvernér Tůma: Opakuje, že není zřejmé, čeho chceme dosáhnout, zda uplatníme dvě 
intervence nebo referenční scénář.  
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Opakované intervence jsou možné. 
 
Viceguvernér Tůma:  Opakované intervence znamenají posun ke „kvazi-fixnímu“ kurzu. Je 
nutné dosáhnout konsensu v diskusi. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Upozorňuje, že vzhledem ke konvergenci k EU není předmětem 
diskuse, zda chceme – ale kdy chceme – přejít k referenčnímu scénáři pro kurz. 
 
Vrchní ředitel Racocha: Navrhuje vytvořit shrnující informaci o tom, z jakých hladin 
v minulosti intervence začínaly, kde skončily a jaký trend kurz vykazoval v mezidobí. Souhlasí 
s tím, že role privatizačního přílivu je menší, než se čekalo. 
 
Guvernér Tošovský: Je možno buď stanovit cíl intervencí jako zadání pro vrchního ředitele 
Niedermayera s tím, že načasování zvolí sám, nebo příští týden projednat strategii v  bankovní 
radě. 
 
Viceguvernér Tůma:  Diskuse příští týden je žádoucí. Měla by především vyjasnit, zda jde o 
první krok v sérii intervencí. 
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Již byly projednány dva materiály na toto téma. Teď již jde jen o 
technickou diskusi. Je třeba zadat cílový koridor i limit pro použitou částku. Doporučuje počkat 
na vrchního ředitele Niedermayera. 
 
Guvernér Tošovský: Formuluje interní závěr z diskuse. Bankovní rada rozhodla ponechat sazby 
na stávající výši. Rozhodla provádět intervence na oslabení kurzu koruny vůči euru s tím, že 
k technickým otázkám se ještě uskuteční porada bankovní rady. 
   
2. Úkoly  
• bylo navrženo zpřesnit, jaký bude vývoj inflace v roce 2001, dostane-li se čistá inflace na 

úroveň cíle roku 2000 až na počátku roku 2001  
•  bylo navrženo objasnit variabilitu vah, s jakými poptávkové a nabídkové faktory ovlivňují 

inflaci, a popsat, jaký má být při různých vahách přístup měnové politiky 
• bylo navrženo analyzovat, proč je  projekce růstu na dolní hranici projekcí ostatních institucí 
• bylo navrženo očistit data platební bilance, aby bylo zřetelné, jak velký je skutečný příliv 

kapitálu a jak velký je růst objemů v důsledku vyššího napojení ekonomiky na mezinárodní 
finanční trhy (resp. do jaké míry dochází pouze ke zvětšování objemů toků platební bilance) 

• bylo navrženo ponechat výpočty salda veřejných rozpočtů dle Maastrichtské metodiky 
v situačních zprávách a publikovat odborný článek na toto téma 

• bylo navrženo objasnit, proč se měnila forma financování, které probíhá přes neresidenty (od 
úvěrů podnikům, přes cenné papíry až po úvěry bankám). Lze vyloučit, že dochází 
k nestandardním typům operací? Bylo doporučeno konzultovat s bankovním dohledem    
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• bylo navrženo provést shrnutí informací o tom, z jakých hladin v minulosti intervence 
začínaly, kde skončily a jaký trend kurz vykazoval v mezidobí. 

 
 
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: Hlasuje pro ponechání sazeb na stávající výši. Očekávání a mzdy jsou 
stabilizovány  na adekvátní hladině, síla ekonomického růstu je nejistá. Prostor pro použití 
intervencí zůstává otevřen. Jejich použití v současnosti podporují nejistoty o síle ekonomického 
růstu a reserva v plnění inflačního cíle. 
 
Viceguvernér Dědek: Hlasuje pro ponechání sazeb na stávající výši. Centrální banka nemá 
provádět příliš jemné dolaďování hladiny sazeb. Devizové intervence vidí jako adekvátní reakci 
na tranzitorní šok v podobě privatizačního přílivu kapitálu. 
 
Viceguvernér Tůma:  Hlasuje pro ponechání sazeb na stávající výši. Přestože ekonomika 
operuje pod potenciálním produktem, trend směřuje k uzavírání této mezery. Doporučuje 
v diskusi o intervencích vyjasnit,  jak dlouhou sérii intervencí je možno použít.   
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Hlasuje pro ponechání sazeb na stávající výši. Klíčovým problémem pro 
další rozhodování  bude identifikace rozsahu oživení.  K realizaci intervencí  bude třeba řešit 
technické otázky  jejich objemu a předpokládaného posunu kurzové veličiny. 
 
vrchní ředitel Racocha: Hlasuje pro ponechání sazeb na stávající výši. Před diskusí o 
intervencích navrhuje vytvořit shrnující informaci o tom, z jakých hladin v minulosti intervence 
začínaly, kde skončily a jaký trend kurz vykazoval v mezidobí. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Hlasuje pro ponechání sazeb na stávající výši. Problémem je segment 
podniků bez exportní orientace, který se přes potenciál k růstu potýká se zablokovaným 
úvěrovým kanálem. V diskusi o intervencích doporučuje vyjasnit, zda již začala konvergenční 
hra.  
 
Zapsala: Mgr. Kateřina Šmídková, PhD, MA, Tým měnových poradců bankovní rady ČNB 




