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 Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 30. 3. 2000 
 
 
I.1. Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře 
 

Cílem 3. SZ bylo posoudit základní dimenze aktuálního makroekonomického vývoje na 
základě analýzy vývoje cen, ekonomického růstu, běžného účtu platební bilance, hospodaření 
veřejných rozpočtů a vývoje nezaměstnanosti. Ve srovnání s předchozími situačními 
zprávami jsou k dispozici nové odhady ČSÚ o vývoji HDP za 4. čtvrtletí minulého roku a 
současně došlo k výrazné revizi minulých dat, zejména pro rok 1997. Navzdory tomu, že lze 
očekávat další korekci nových údajů, centrální banka musí vycházet ve svém rozhodování 
z těchto dat.  
 
Celkový výsledek HDP pro rok 1999 odpovídá očekávání měnové sekce. Pokud se jedná o 
mezičtvrtletní sezónně očištěný vývoj, ČSÚ přehodnotil své minulé odhady. V posledním 
čtvrtletí minulého roku mezičtvrtletní sezónně očištěný údaj –0,7 % ovšem byl pod 
očekáváním ČNB. Tento výsledek je dán zejména výrazným oživením investiční poptávky a 
nižší než očekávanou dynamikou čistého vývozu ve čtvrtém kvartálu. V meziročním 
vyjádřením dynamika investic do fixního kapitálu je ovšem stále negativní. NPřidanou 
hodnotu čistého vývozu ovlivnilo přetrvávající zhoršení  aktivního salda bilance služeb. 
Reakce domácí nabídky na  určitou akceleraci domácí poptávky byla jenom velice omezená. 
Analýza minulých údajů HDP odkryla přetrvávající problémy výpočtu deflátoru HDP 
v oblasti finančních služeb. Jedná se o další faktor snižující spolehlivost těchto dat. 
 
Z pohledu indikátorů poskytujících informace o očekávaném budoucím vývoji pokračoval 
v lednu výrazný růst produktivity práce v průmyslu při současném meziměsíčním poklesu 
dynamiky průmyslové výroby. Meziroční dynamika maloobchodního obratu roste již třetí 
měsíc a tento pozitivní vývoj je také potvrzen výběrem daně z přidané hodnoty. Význam 
dynamiky maloobchodního obratu zmírňuje skutečnost, že do značné míry souvisí s relativně 
vyšší – v budoucnosti pravděpodobně neudržitelnou - dynamikou reálných mezd.  
 
V oblasti obchodní bilance lze pozorovat mimořádně vysokou dynamiku nominálních veličin, 
která je dána jednak  cenovými pohyby a také způsobem vykazování zahraničně-obchodních 
statistik (reexport). Při relativně slabé ekonomické aktivitě dochází ke většímu deficitu 
obchodní bilance než tomu bylo ve stejném období minulého roku.  
 
Při analýze reálné ekonomiky pan vrchní ředitel vyzvedl 2 oblasti: 
1. Charakteristika investičních aktivit 
2. „Dvourychlostní“ (dvousektorová) ekonomika 
 
ad 1) V oblasti tvorby fixního kapitálu docházelo k dlouhodobějšímu poklesu objemu 
investic. Měnová sekce předpokládá, že s pozvolným oživením ekonomiky dojde 
k postupnému obratu v této oblasti. Analýza investic ukazuje několik rozporuplných tendencí. 
Navzdory již zmíněnému dlouhodoběji klesajícímu objemu investic podíl tvorby fixního 
kapitálu na HDP byl výrazně vyšší (25-30 %) než v okolních zemích. Tento vysoký podíl 
investic byl částečně determinován neudržitelně vysokým objemem infrastrukturálních 
investic dlouhodobějšího charakteru. Tyto investice v minulosti vykazovaly nízkou efektivitu 
a jejich kapacitotvorný vliv je rozložený v čase.  
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V roce 1999 došlo k výrazné akceleraci zahraničních investic. Podle nejnovějších informací 
v letošním a v příštím roce příliv přímých zahraničních investic (PZI) bude nadále 
pokračovat. Z analýzy investic v minulém roce vyplývá větší podíl těchto toků do oblasti 
finančních služeb a obchodu - pouze ze třetinové části do zpracovatelského průmyslu. Vliv 
PZI lze rozdělit do dvou fází. V první fázi dojde ke zvýšení dovozu (technologií) a z toho 
vyplývajícímu zhoršení běžného účtu a pouze ve druhé fázi přinese zvýšení nabídkové strany  
zlepšení obchodní bilance.  
 
ad 2) Českou ekonomiku v současnosti lze charakterizovat jako dvousektorovou. Na jedné 
straně existuje akcelerující, z hlediska financování a dynamiky zdravá část ekonomiky a 
druhý sektor, ve kterém restrukturalizační procesy byly nastartovány pouze přednedávnem. 
Tyto restrukturalizační procesy přinášejí významné regionální důsledky, nejenom v sociální 
oblasti ale také na straně nabídky (zejména  Ostravsko). 
 
Jednotlivé  dimenze poptávky ukazují pouze na velice omezený růst. Otázkou zůstává, do jaké 
míry bude možné nahradit domácí poptávku poptávkou zahraniční. Odhad dynamiky 
ekonomického růstu v letošním roce zůstává v koridoru 0 – 2 %, přičemž  se měnová sekce 
uvnitř tohoto intervalu přiklání k 1 procentnímu růstu. Za předpokladu zvýšení očekávané 
investiční aktivity by mohlo dojít k přehodnocení tohoto odhadu. 
 
Inflační vývoj začátkem letošního roku odpovídá inflační prognóze predikující nárůst inflace 
v první polovině roku a její následnou stabilizaci. I když tato predikce je dosavadním vývojem 
verifikována, inflační prognóza se nadále pohybuje v dolní části cíleného intervalu. Zatímco 
cena ropy rostla poněkud rychleji než by to odpovídalo původním předpokladům inflační 
prognózy, ceny potravin naopak eliminují tento nákladový vliv vzhledem k jejich nižší 
dynamice ve srovnání s předpoklady měnové sekce. V této souvislosti je nutné poznamenat, 
že s ohledem na silné proinflační působení dovozních cen v posledním období inflace měřená 
indexem cen průmyslových výrobců výrazně přesahuje celkovou inflaci. Tato skutečnost 
ovšem nepředstavuje zásadní nákladový faktor pro další vývoj. 
 
Při posouzení budoucích inflačních tlaků lze identifikovat poptávkové, nákladové resp. 
strukturální determinanty inflace. Poptávkové faktory v průběhu letošního roku budou působit 
velice omezeně a nebudou zakládat měnově-relevantní nárůst cenových indexů. Očekávaný 
nárůst inflace je tedy spojen s nákladovými faktory, především růstem dovozních a 
regulovaných cen. Ve mzdové oblasti dochází v letošním roce ve srovnání s rokem 1999 - kdy 
došlo k identifikaci potenciálních mzdově-nákladových inflačních tlaků - k výrazné korekci. 
Z tohoto důvodu by mzdový vývoj  v roce 2000  neměl být zdrojem nadměrných inflačních 
tlaků. 
 
Při  hodnocení budoucích inflačních tlaků v březnu letošního roku je užitečné připomenout 
rozhodování o nastavení úrokových sazeb v březnu 1998.  Před dvěma lety centrální banka 
čelila nárůstu inflace a rozhodla zvýšit dvoutýdenní repo sazbu o 25 bazických bodů. 
V červenci téhož roku došlo ke snížení krátkodobých úrokových sazeb. Výhoda zpětného 
pohledu a rozlišení poptávkových a nákladových faktorů inflace ukazují, že i když z hlediska 
celkové inflace toto rozhodnutí bylo opodstatněné, poptávkové faktory inflace byly v té době 
již výrazně oslabeny. S využitím předchozího příkladu a pomocí analýzy očekávaných 
cenových pohybů podle struktury lze konstatovat, že v současné etapě při dočasně rostoucí 
celkové inflaci poptávkové faktory zůstávají nadále velice omezené. 
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Pan vrchní ředitel Hrnčíř zdůraznil, že v diskusi o návrhu měnově-politického rozhodnutí 
nezazněl návrh na zvýšení krátkodobých úrokových sazeb a vyjádřil svoje přesvědčení, že 
zvýšení úrokových sazeb nebude uvažovanou variantou ani v následujících několika měsících. 
Zvýšení úrokových sazeb v eurozóně, v USA a ve Velké Británii je dáno jinými 
charakteristikami a stádiem ekonomického cyklu v těchto zemích, naopak k výraznému 
poklesu úrokových sazeb došlo v sousedním Slovensku a v Maďarsku. Expertní inflační 
prognóza míří ke spodní hraně cíleného intervalu, modelové prognózy predikují inflaci na 
ještě nižších hladinách. Druhým významným faktorem budoucího inflačního vývoje je 
skutečnost, že kurs koruny vůči euru se dlouhodobě odchyluje od referenčního scénáře 
v apreciačním směru a neexistují faktory naznačující budoucí obrat v této apreciaci.  
 
Existuje několik argumentů pro ponechání výše krátkodobých úrokových sazeb na stávající 
úrovni: 
1. Vývoj ekonomické aktivity a cenových indexů v zásadě odpovídá očekávání ČNB. 
2. ČNB v nedávné minulosti deklarovala očekávanou stabilizaci výše krátkodobých 

úrokových sazeb. 
3. Došlo k výraznému poklesu strmosti výnosové křivky. 
4. „Zaparkování“ krátkodobých úrokových sazeb bylo uskutečněno na racionální hladině. 
5. Inflační prognóza se pohybuje na spodní hraně cíleného intervalu, ale nedošlo ke změně 

inflační prognózy. Příští situační zpráva umožní případné přehodnocení inflační prognózy 
na základě diskuse bankovní rady 3.4.2000 s přizvanými experty o výchozích 
předpokladech predikce. 

6. Snížení úrokových sazeb by vysílalo významný signální efekt o střednědobém nastavení 
měnové politiky z důvodu nutnosti změny diskontní a lombardní sazby. 

 
Pan vrchní ředitel Hrnčíř k závěru svého vystoupení doporučil bankovní radě ponechat výši 
krátkodobých úrokových sazeb na stávající úrovni a zvážit provádění devizových intervencí 
na oslabení kursu koruny.  
 

I.2. Diskuse 
 
Přítomni: guvernér doc. Ing. J. Tošovský, viceguvernér doc. Ing. Z. Tůma, CSc., 
viceguvernér Ing. O. Dědek, CSc., vrchní ředitel Ing. M. Hrnčíř, DrSc., vrchní ředitel 
RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitel Ing. P. Štěpánek, CSc., ministr financí ČR doc. Ing. 
P. Mertlík, CSc. (na část jednání) 
 
I.2.a. Diskuse za přítomnosti měnové sekce a týmu poradců 
 

Vrchní ředitel Niedermayer:  
1. Na str. 15 je tabulka o financování podniků a rentabilitě. Jsou tyto ukazatele založeny na  

standardních ukazatelích  jako výnos z aktiv (return on assets) a výnos z kapitálu (return on 
equity)? U některých kategorií je v textu uveden pozitivní výnos na aktiva a negativní 
výnos na kapitál. Na str. 36 je uvedena tabulka o vývoji reálného disponibilního důchodu. 
Které z těchto veličin jsou stavové a které jsou uvedeny v podobě meziročních změn? Jak 
jsou údaje provázané ? 

2. SZ vychází z masivní budoucí decelerace růstu cen průmyslových výrobců v Německu ze 
současné relativně vysoké hodnoty. Z jakých předpokladů se vycházelo při této prognóze? 

3. Na str. 44 se uvádí odhadovaný meziroční reálný růst tržeb v maloobchodě pro letošní rok 
na úrovni jednoho procenta. Do jaké míry je tento odhad konzistentní s dynamikou 
maloobchodních tržeb za poslední 3-4 měsíce? 
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Pan vrchní ředitel Hrnčíř použil pojem měnově-relevantní inflace. Pan vrchní ředitel 
Niedermayer je toho názoru, že je velice obtížné vyčlenit z inflace měnově-relevantní část.  
Minulé zkušenosti ČNB ukazují, že promítnutí nákladových tlaků do celkové inflace do 
značné míry závisí na velikosti poptávkových tlaků a z tohoto důvodu musí dojít 
k současnému posouzení nákladových  a poptávkových tlaků na celkovou inflaci. 
 
Jednání OPECu má poněkud dvousečné výsledky. K poklesu ceny ropy z úrovně 30 
USD/barel nad hladinu  25 USD/barel došlo již před zasedáním OPECu. Na včerejším jednání 
došlo k mírnému poklesu na hladinu 24,5 USD/barel. Názory analytiků po včerejším zasedání 
OPECu ovšem naznačují, že očekávání ohledně budoucí ceny ropy se pohybuje v intervalu 
25-30 USD/ barel namísto 20-25 USD/ barel. 

 
Viceguvernér Tůma: V SZ se argumentuje, že snížení úrokových sazeb se promítne do 
zvýšené dynamiky ekonomického růstu bez akcelerace inflace z důvodu existence pozitivní 
mezery výstupu. Některé odhady naznačují, že potenciální růst ekonomiky se pohybuje na 
úrovni přibližně 2 % a ne kolem 4 –5 %.  Při pohledu na predikci HDP na letošní rok nastavení 
úrokových sazeb je zhruba konsistentní potenciálnímu růstu ekonomiky. Platí-li argument 
používaný často Českou národní bankou, že současné ekonomické problémy jsou zapříčiněny 
především stranou nabídky, stimulace poptávky nemusí být správnou reakcí na nízkou 
ekonomickou aktivitu. Navzdory všem problémům, které se  týkají odhadu mezery výstupu, je 
žádoucí, aby v příští situační zprávě úvahy o potenciálním růstu ekonomiky a mezeře výstupu 
byly více rozpracovány. 
 
Další argument používaný opakovaně ve prospěch snížení krátkodobých úrokových sazeb 
spočívá ve zdůrazňování snížení úrokových nákladů pro korporátní sektor. Tento pohled je 
parciální v tom slova smyslu, že nebere v úvahu negativní vliv snížení nominálních úrokových 
sazeb na sektor finančních služeb (především na bankovní sektor). 
 
V 3. SZ je uvedeno, že nízký (popř. negativní) úrokový diferenciál u nebankovních subjektů  
nevyvolá masivní odliv úspor. Odliv krátkodobých úspor by neměl být podceněn, ať se jedná o 
jednotlivce nebo institucionální investory. Mělo by dojít k lepšímu pochopení hlavních motivů 
pro tento odliv včetně poptávkové a nabídkové strany finančního účtu. 
 
Viceguvernér Dědek: V reakci na předchozí vystoupení pana viceguvernéra Tůmy pan 
viceguvernér Dědek poznamenává, že při posouzení nákladového vlivu snížení krátkodobých 
úrokových sazeb na ekonomiku podle jeho názoru převažuje význam korporátního sektoru. 
 
Při interpretaci nových údajů o hrubém domácím produktu je nutné posoudit význam úvěrové 
emise. Dosavadní vysvětlení nízké domácí úvěrové emise vychází z nízké dynamiky 
poskytnutých úvěrů velkými domácími bankami z důvodu opatrnosti těchto bank při 
poskytování úvěrů  v předprivatizačním období a s ohledem na velký objem klasifikovaných 
úvěrů u těchto bank. Sektor zahraničních bank naopak v nedávném minulosti vykazoval 
rostoucí trend poskytnutých úvěrů. 3. SZ upozorňuje na pokles dynamiky úvěrové emise právě 
v sektoru zahraničních bank. Jedná se o informaci, která si zaslouží větší pozornost, nebo lze 
tento jev jednoduše vysvětlit určitým přesunem od úvěrových aktivit těchto bank k financování 
přímých zahraničních investic? 
 
SZ vyslovuje tezi o poklesu rizikové prémie. Mluvíme-li o určitém zaparkování krátkodobých 
úrokových sazeb z hlediska výše reálných sazeb, je také nutné vytvořit názor o určité – 
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z hlediska vnějšího okolí  nepřekročitelné - výše úrokového diferenciálu vůči euru. Je-li možné 
provést analýzu s cílem určit optimální výši rizikové prémie vůči euru, výsledky takovéto 
analýzy by měly být zohledněny při úvahách o případném snížení úrokových sazeb. 
 
Místopředseda vlády Mertlík: Pan místopředseda Mertlík vyjádřil svoje podpůrné stanovisko 
k návrhu rozhodnutí neměnit nastavení krátkodobých úrokových sazeb a z důvodu pochybnosti 
ohledně efektivnosti poněkud neutrálnější postoj k možnostem provádění devizových  
intervencí. K obsahu SZ uvedl pouze skutečnost, že existují malé rozdíly mezi MF a ČNB 
v posouzení vlivu regulovaných cen na vybrané makroekonomické veličiny a považoval by za 
žádoucí tyto rozdíly diskutovat na pracovní úrovni. K možnostem úspěšného provádění 
devizových intervencí uvádí předběžné informace Czechinvestu naznačující významný příliv 
PZI v nejbližších měsících (40 velkých až středně velkých projektů z nichž 17 časově 
blízkých). Tento příliv bude pravděpodobně doprovázen apreciačními tlaky na kurs koruny.  
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Pan vrchní ředitel Hrnčíř vítá předchozí návrh pana místopředsedy 
vlády Mertlíka na spolupráci mezi MF a ČNB v oblasti kvantifikace vlivu regulovaných cen na 
makroekonomický vývoj a také možnost kooperetivního přístupu v souvislosti s vyhlášením 
inflačního cíle na rok 2001. K diskusi o očekávaném přílivu PZI upozorňuje na nutnost lepší 
koordinace mixu měnové a fiskální politiky, včetně aktivního využití devizového 
privatizačního účtu. 
 
Místopředseda vlády Mertlík: Pan místopředseda Mertlík vítá návrh na těsnější koordinaci 
měnové a fiskální politiky, současně upozorňuje na to, že nad značným objemem očekávaného 
přílivu kapitálu MF nemá žádnou kontrolu s ohledem na soukromý charakter těchto investic. 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: V krátkodobém horizontu začíná být větším problémem 
soukromý, nikoli státem motivovaný příliv kapitálu. Dva velké privatizační projekty ze 
současnosti naznačují příliv kapitálu v objemu 1,2 mld. USD. Hlavním problémem je, že v této 
situaci devizové intervence budou nákladnější a budou mít vizuálně horší dopad. Za určitých 
okolností, ve světle dalších apreciačních tlaků, udržení kursu koruny na současné úrovni může 
být pozitivní. Z tohoto hlediska nelze tvrdit, že devizové intervence jako nástroj nejsou 
efektivní. Další otevřenou otázkou je, do jaké míry bude tento příliv financovaný z korunových 
nebo popř. z devizových zdrojů.  

V oblasti stimulace odlivu kapitálu přes portfoliové investice lze očekávat 
spolehlivější zmírnění apreciačních tlaků. Snížení úrokových sazeb bude motivovat odliv 
kapitálu. 

 
Guvernér Tošovský: Problémy směnného kursu, kursové koncepce a koordinace fiskální a 
měnové politiky nejsou nadále vyřešeny uspokojeným způsobem.  
 
Viceguvernér Tůma: Předešlá diskuse naznačuje, že ČNB se ocitá ve zvláštní situaci, kdy na 
jedné straně čelí masivního přílivu PZI, na druhé straně dochází k odlivu domácích úspor. 
Otázkou zůstává, která z těchto protichůdných tendencí převáží v budoucnu. 
   
Vrchní ředitel Niedermayer: Při analýze kapitálových toků je nutné  rozlišit charakter, 
splatnost a mobilitu kapitálu. Zatímco přitékající kapitál je vysoce mobilní, vzhledem 
k vysokým transakčním nákladům soukromého sektoru, které přesahují náklady korporátního a 
finančního sektoru, odtékající kapitál má nižší mobilitu. 
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Guvernér Tošovský: Významné změny provedené ČSÚ v údajích HDP za minulé roky 
naznačují, že není možné využívat měnově-politické nástroje k jemnějšímu dolaďování. Nové 
údaje o HDP vedly k určitému přehodnocování dosavadních prognóz růstu HDP směrem dolů. 
Vzhledem k očekávanému oživení investiční aktivity existuje velká míra nejistoty, zda 
přehodnocení dříve optimističtějších prognóz je správné či nikoliv. Pan vrchní ředitel Hrnčíř 
upozornil na relativně menší kapacitotvorný efekt přílivu kapitálu v první fázi investičního 
cyklu s očekávaným negativním vlivem na saldo obchodní bilance. Pouze v delším horizontu 
lze očekávat významnější vliv přílivu PZI na potenciální růst ekonomiky. K závěru svého 
vystoupení se pan guvernér Tošovský dotazuje na dosavadní výsledky založení a příp. využití 
privatizačního účtu FNM u ČNB. 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: Došlo k dohodě o způsobu otevření privatizačního účtu, 
k založení účtu nedojde ovšem před realizaci příjmů. FNM má zájem o otevření běžného účtu 
s úročením 0,5 % z důvodu velice rychlého čerpání příjmů. V horizontu jednoho roku FNM 
indikoval zájem o otevření termínovaných účtů, u kterých podmínky budou určeny ad-hoc. 
Uvnitř ČNB došlo ke shodě o režimu práce s těmito penězi. Banka bude hrát roli agenta pro stát 
a bude provádět konverze deviz do korun. Na základě vnitřního rozhodnutí ČNB buď navýší 
svoje devizové rezervy o požadovanou částku nebo v opačném případě dojde k prodeji deviz na 
trhu. 
 

I.2.b. Uzavřené jednání bankovní rady 

 
Viceguvernér Tůma: Od projednávání minulé situační zprávy nedošlo k významným změnám 
oproti očekávání. SZ naznačuje, že nelze do budoucna vyloučit změny v nastavení měnové 
politiky, s čímž pan viceguvernér Tůma souhlasí. Příští situační zpráva by měla 
obsahovat hlubší analýzu finančních toků a jasnější popis cíle a strategie příp. devizových 
intervencí. Z tohoto důvodu pan viceguvernér Tůma navrhuje odložit zásadnější měnově-
politické rozhodnutí na projednávání příští čvrtletní SZ. Souhlasí s návrhem ponechat 
krátkodobé úrokové sazby na stávající úrovni a na dnešním zasedání nenavrhuje provádění 
devizových intervencí. 
 
Viceguvernér Dědek: Nejpodstatnějšími novými údaji od projednávání minulé SZ jsou 
odhady ČSÚ o HDP. Tato data naznačují, že ekonomické oživení v letošním roce bude velmi 
pomalé a prognóza na rok 2001 naznačuje pokračování nízké ekonomické aktivity. Česká 
republika ve srovnání s jinými zeměmi, které prošly měnovou krizí, vykazuje podstatně 
pomalejší tempo ekonomického růstu. Pan viceguvernér Dědek by přivítal vypracování 
komparativní analýzy srovnávající pokrizový makroekonomický vývoj v ČR a v ostatních 
zemích, které prošly v nedávné minulosti měnovou krizí.  
 
V této SZ došlo k naznačení možnosti budoucího uvolnění měnové politiky na základě 
podrobnější analýzy v příští SZ. K těmto úvahám dochází ve složité situaci, kdy dochází 
k nárůstu cen ropy a vnější okolí je směrováno spíše ke zpřísňování měnové politiky. Ve světle 
skrovných růstových vyhlídek jsou tyto úvahy legitimní. Rozhodování o úrokových sazbách  
ovšem musí být založeno na inflační prognóze, a v tomto ohledu příští SZ bude obsahovat 
rigoróznější posouzení inflačních tlaků. Také by neměla uniknout se zřetele skutečnost, že 
inflační očekávání trhu, které je přibližně o 1 procentní bod nižší než prognóza ČNB, naznačuje 
širší názor analytické obce o nižších inflačních vyhlídkách.  
 
Z pohledu ukotvení měnové politiky k politice ECB je důležitá výše teoretické parkovací 
hladiny krátkodobých úrokových sazeb s ohledem na výši úrokového diferenciálu vůči euru. 
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Otázkou však zůstává, zda užší provázanost české měnové politiky s  politikou eurozóny není 
předčasná zda již existuje v ČR střednědobě nízkoinflační prostředí, aby větší propojenost 
měnových politik mohla být kredibilní.  
 
Možnost provádění devizových intervencí by měla být posouzena také s ohledem na vyšší 
pravděpodobnost podstřelení inflačního cíle za předpokladu pokračující apreciace kursu 
koruny. Pan viceguvernér Dědek souhlasí s názorem pana Niedermayera, že zabránění další 
apreciaci kursu koruny při očekávaném přílivu zahraničního kapitálu by bylo úspěchem 
devizových intervencí. V závěru svého vystoupení doporučuje ponechat výši operativního cíle 
na stávající úrovni a odložit příp. rozhodnutí o snížení úrokových sazeb na příští SZ a zvážit 
možnost provádění devizových intervencí.  
 
Vrchní ředitel Niedermayer: Pan vrchní ředitel Niedermayer souhlasí s přirovnáváním 
současné ekonomické situace k situaci před dvěma lety. Na jedné straně údaje o HDP - ačkoliv 
očekávané v celoročním vyjádření – ukazují na nízkou mezičtvrtletní dynamiku. Údaje o inflaci 
ukazují ztlumení inflačních tlaků. Trendová složka inflace je pod úrovní 0,1 %. Pokračování 
tohoto trendu by mělo za výsledek celoroční čistou inflaci pod 1,5 %. V oblasti růstu cen ropy 
dochází v poslední době k určitému obratu a lze také předpokládat, že růst CPI  se nepromítne 
do indexu cen průmyslových výrobců. Proti těmto informacím stojí celá řada nových 
skutečností naznačujících oživení v oblasti průmyslové výroby, průmyslových tržbách a 
maloobchodním obratu. 
 
Výsledek těchto analýz nepochybně ukazuje ve směru zmírnění měnové politiky a snížení 
úrokových sazeb. V současnosti neexistují důvody pro úvahy o zvýšení úrokových sazeb. 
Oživení je velice pozvolné a je obtížné identifikovat finančně generované nebo poptávkově 
inflační tlaky. Hospodaření veřejných financí ani mzdový vývoj nenaznačují generování 
nadměrných inflačních tlaků. Růst cen potravin z důvodu neudržitelně nízkých cen 
zemědělských výrobců pravděpodobně není tak nezbytný , jak to naznačují minulé SZ. Rizika, 
která se koncentrují na Severní Moravě naznačují, že může dojít k řetězovitému kolapsu 
podniků se závažnými sociálními důsledky a ke zvyšování nezaměstnanosti.  
 
Proti snížení úrokových sazeb naopak působí rostoucí domácí poptávka a relativně nízká 
hladina úrokových sazeb, která je na úrovni vyspělých ekonomik. Vliv snížení úrokových sazeb 
na reálnou ekonomiku se projeví se značným zpožděním, zřejmě koncem letošního a začátkem 
příštího roku, kdy makroekonomická situace může být jiná. Z důvodu snížení nominálních 
sazeb může také dojít k dalšímu odlivu domácích úspor. Bylo by navíc velice nežádoucí, kdyby 
pokles úrokových sazeb  byl brzo vystřídán jejich zvýšením. Deklarování určité stability 
krátkodobých úrokových sazeb poskytuje tuzemské ekonomice přidanou hodnotu.  
 
Určitá stimulace ekonomiky je možná a je poměrně málo riziková. Neexistují ovšem silné 
argumenty pro snížení úrokových sazeb. K otázce devizových intervencí je nutné podotknout, 
že problém v podobě intenzivního přílivu kapitálu existuje a devizové intervence 
pravděpodobně budou „drahé“ a vizuálně málo úspěšně. Na druhé straně pan vrchní ředitel 
Niedermayer je toho názoru, že z měnového hlediska a z pohledu zpožděného vlivu 
jednotlivých měnových nástrojů na reálnou ekonomiku je žádoucí se pokusit o devizové 
intervence. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: S ohledem na změnu trendů a proporcí makroekonomického vývoje 
v posledních měsících pan vrchní ředitel Štěpánek považuje za opodstatněné zamyslet se nad 
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nastavením měnové politiky. Je zřejmé, že argumentačně a analyticky toto rozhodnutí zatím 
není dostatečně připravené, ideální příležitostí k tomuto zamyšlení  nabízí příští SZ.  
 
Perspektiva ekonomického oživení ve světle nově dostupných údajů se jeví být méně příznivá, 
než tomu bylo před několika měsíci. Otázkou zůstává, zda měnová politika dostatečně 
zohlednila pozitivní změny v hospodaření veřejných financí a ve mzdové oblasti při posuzování 
poptávkových tlaků. Nové odhady HDP naznačují velkou nejistotu ohledně udržitelnosti tempa 
ekonomického oživení. Nadále platí, že inflační predikce míří k dolní hraně cíleného intervalu 
pro letošní rok. V minulých situačních zprávách riziko podstřelení inflačního cíle bylo do určité 
míry sníženo z důvodu očekávaného působení nákladového kanálu, především z titulu nárůstu 
cen ropy. V této oblasti nejistota ohledně budoucího cenového vývoje přetrvává.  
 
Další důležitou otázkou je, zda je možné vložit úvahy ohledně adekvátnosti nastavení měnové 
politiky do dlouhodobého rámce z pohledu konvergence ČR k EU. ČR je velmi otevřenou 
ekonomikou, především ve směru k EU. Dochází k přílivu zahraničního kapitálu, který 
částečně souvisí s konvergencí tuzemské ekonomiky k eurozóně. Z tohoto důvodu je žádoucí 
vypracovat do příští situační zprávy analýzu obsahující obecnější zamyšlení nad  trendy a 
makroekonomickými následky přibližování ČR k EU v horizontu očekávaného připojení ČR do 
EU (z pohledu trendů základních makroekonomických veličin). V tomto ohledu by také bylo 
žádoucí vyčlenit z investic do fixního kapitálu investice do informačních technologií, které již 
tvoří významnou součást celkových investic a v budoucnu budou hrát ještě významnější roli. 
 
Pan vrchní ředitel Štěpánek souhlasí s návrhem měnové sekce ponechat výši krátkodobých 
úrokových sazeb na stávající úrovni a doporučuje zvážit provádění devizových intervencí na 
základě podrobnější analýzy v příští SZ.  
 
Guvernér Tošovský: Došlo k určitému přehodnocení makroekonomického vývoje v oblasti 
HDP. Nové údaje naznačují riziko slabého ekonomického růstu, možného podstřelení 
inflačního cíle a vyšší deficit obchodní bilance. Na straně poptávky lze očekávat, že se 
investice v budoucnu  stanou hlavním determinantem ekonomického růstu. Významná část PZI 
je spojena s investicemi na zelené louce. V první fázi lze očekávat dovoz zahraničních 
technologií a následný tlak na saldo běžného účtu platební bilance.  Pouze v druhé fázi 
investičního cyklu lze předpokládat korekci deficitu běžného účtu z důvodu malé absorpční 
schopnosti tuzemského trhu. V následujícím období lze tedy očekávat významný růst investic 
doprovázený malým růstem HDP. Vzhledem k tomu, že zhoršení běžného účtu v současnosti 
souvisí se zhoršením směných relací, nelze zatím vyvodit z této skutečnosti dalekosáhlé závěry. 
 
ČNB  zdůvodňuje nízkou dynamiku tuzemské ekonomiky ve srovnání s okolními zeměmi 
především strukturálními a institucionálními faktory, přitom těsnost měnové politiky stále 
vzbuzuje otazníky. Z tohoto důvodu je nutné zvážit možnost dalšího uvolnění měnových 
podmínek  bez snahy o jemné dolaďování měnové politiky.   
 
V diskusi zazněl názor, že výše reálných úrokových sazeb není vysoká. V případě 
přehodnocení inflační prognózy může dojít ke zvýšení reálných ex-ante úrokových sazeb. 
Z důvodu zpevnění kursu jsou měnové podmínky (měřené indexem měnových podmínek) 
jedny z nejpřísnějších za posledních několik let. V následující SZ by mělo dojít k zamyšlení 
ohledně změny těsnosti měnové politiky s vědomím krátkého časového horizontu zbývajícího 
na ovlivnění inflačního cíle v letošním roce.  
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Pokud se jedná o kursovou problematiku, otázku kapitálových toků a devizových intervencí, 
ČNB nemá k dispozici propracovanou strategii v těchto oblastech. V současnosti dochází již 
trvalejší apreciaci kursu koruny a pokračování tohoto trendu  může vést k dalšímu zpřísnění 
měnových podmínek. Z tohoto důvodu se pan guvernér  přiklání k provádění devizových 
intervencí.  
 
K návrhu rozhodnutí pan guvernér poznamenává, že SZ ukazuje na prostor pro snížení 
úrokových sazeb a doporučuje ústní intervenci na tiskové konferenci ve formě sdělení 
stanoviska ČNB na možnost dalšího snížení úrokových sazeb. Současně navrhuje odložit 
zásadnější rozhodnutí na základě nové inflační prognózy v příští SZ. 
 
Bankovní rada následně opakovaně diskutovala otázku provedení devizových intervencí a 
dospěla ke konsensu ohledně nutnosti provádění devizových intervencí a současně neindikovat 
na tiskové konferenci možnost budoucího snížení krátkodobých úrokových sazeb. Maximální 
objem pro tyto intervence byl určen na úrovni 1 mld. eur, hladina kursu orientačně v intervalu 
36-36,2.  
 

I.3 Úkoly 
 
1. Vypracovat do příští situační zprávy analýzu obsahující obecnější zamyšlení nad  trendy a 

makroekonomickými  následky přibližování ČR k EU v horizontu očekávaného připojení 
ČR do EU. 

2. Zpracovat komparativní analýzu srovnávající pokrizový makroekonomický vývoj v ČR a 
v ostatních zemích, které prošly v nedávné minulosti měnovou krizí. 

3. Pokusit se o determinaci optimální výše rizikové prémie vůči euru. 
 
I.4. Rozhodnutí 
 
Bankovní rada jednohlasně rozhodla ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace na stávající úrovni a provádět devizové intervence na oslabení kursu koruny. 
 
I.5. Závěrečná prohlášení  

 
Guvernér Tošovský: Došlo k určitému přehodnocení makroekonomického vývoje v oblasti 
HDP. Nové údaje naznačují riziko slabého ekonomického růstu, možného podstřelení 
inflačního cíle a vyšší deficit obchodní bilance. V současnosti dochází již trvalejší apreciaci 
kursu koruny a pokračování tohoto trendu  může vést k dalšímu zpřísnění měnových podmínek. 
Na straně poptávky lze očekávat, že se investice v budoucnu  stanou hlavním determinantem 
ekonomického růstu. 
 
Viceguvernér Dědek: Data o HDP potvrzují očekávání, že ekonomické oživení v letošním 
roce bude velmi pomalé a prognóza na rok 2001 naznačuje pokračování nízké ekonomické 
aktivity. Úvahy o nastavení měnové politiky jsou komplikovány protichůdnými informacemi, 
kdy dochází k nárůstu cen ropya vnější okolí je směrováno spíše ke zpřísňování měnové 
politiky. Možnost provádění devizových intervencí by měla být posouzena také s ohledem na 
vyšší pravděpodobnost podstřelení inflačního cíle za předpokladu pokračující apreciace kursu 
koruny.  
 
Viceguvernér Tůma: Od projednávání minulé situační zprávy o měnovém vývoji  nedošlo 
k významným změnám oproti očekáváním ČNB. Do budoucna nelze vyloučit změny 
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v nastavení měnové politiky. Odliv krátkodobých úspor z pohledu úrokového diferenciálu by 
ovšem neměl být podceněn, ať se jedná o jednotlivce nebo institucionální investory. Analýza 
hlavních motivů pro tento odliv včetně poptávkové a nabídkové strany finančního účtu je 
klíčová z hlediska nastavení měnově-politických nástrojů. 
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Při posouzení budoucích inflačních tlaků lze identifikovat poptávkové, 
nákladové resp. strukturální determinanty inflace. Poptávkové faktory v průběhu letošního roku 
budou působit velice omezeně a nebudou zakládat měnově-relevantní nárůst cenových indexů. 
Očekávaný nárůst inflace je tedy spojen s nákladovými faktory, především růstem dovozních a 
regulovaných cen. Ve mzdové oblasti dochází v letošním roce ve srovnání s rokem 1999 - kdy 
došlo k identifikaci potenciálních mzdově-nákladových inflačních tlaků - k výrazné korekci. 
Z tohoto důvodu nebude mzdový vývoj  v roce 2000  zdrojem nadměrných inflačních tlaků. 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: V současnosti neexistují důvody pro úvahy o zvýšení úrokových 
sazeb. Oživení je velice pozvolné a je obtížné identifikovat finančně generované nebo 
poptávkově inflační tlaky. Hospodaření veřejných financí ani mzdový vývoj nenaznačují 
generování nadměrných inflačních tlaků. Růst cen potravin bude pravděpodobně pomalejší než 
původní předpoklady ČNB. Proti snížení úrokových sazeb naopak působí rostoucí domácí 
poptávka a již relativně nízká hladina úrokových sazeb, která je na úrovni vyspělých ekonomik. 

 
Vrchní ředitel Štěpánek: Perspektiva ekonomického oživení ve světle nově dostupných údajů 
se jeví být méně příznivá, než tomu bylo před několika měsíci a naznačuje velkou nejistotu 
ohledně udržitelnosti tempa ekonomického růstu. Inflační predikce nadále míří k dolní hraně 
cíleného intervalu pro letošní rok. V minulých měsících riziko podstřelení inflačního cíle bylo 
do určité míry sníženo z důvodu očekávaného působení nákladového kanálu, především z titulu 
nárůstu cen ropy. V této oblasti přetrvává. obousměrná nejistota ohledně budoucího cenového 
vývoje. 
 
Zpracoval: RNDr. Tibor Hlédik, MA, tým měnových poradců bankovn² rady ĻNB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




