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 Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 27. 4. 2000 
 
I.1. Prezentace měnové sekce 
4. situační zpráva o měnovém a hospodářském vývoji obsahuje novou prognózu inflace a vývoje 
české ekonomiky. Koncem roku 2000 se má čistá inflace pohybovat mezi 2,2 – 3,5 % (předchozí 
prognóza 2,6 – 4 %) a index spotřebitelských cen mezi 2,9 – 3,9 % (předchozí prognóza 3,3 – 4,4 
%). Růst HDP se letos očekává na úrovni kolem středové hodnoty 1,5 %, což je zvýšení proti 
minulé prognóze o 0,4 p. b. 
Souběžné snížení prognózované inflace a mírné zvýšení odhadu ekonomického růstu jsou 
v současném ekonomickém prostředí ČR opodstatněné. Důvodem kompatibility odchylného 
směru posunu těchto prognóz je především setrvačnost nízkoinflačních očekávání, inerce trhu 
práce na signály oživení (mzdová zdrženlivost, příznivý vývoj jednotkových mzdových nákladů). 
Současné nastavení měnových podmínek je v souladu s inflačním cílem 2001 (CPIx 3 % + 1 
p.b.). Hospodářský růst v r. 2001 se očekává mezi 1,2 – 3,2 %. Tato kritéria nabývají na 
důležitosti tak, jak se posunuje horizont účinnosti nástrojů měnové politiky na inflaci. Splnění 
letošního inflačního cíle za každou cenu není žádoucí, protože vyvolaná akcelerace inflace by si 
vynutila pozdější nákladnou restrikci. Zvyšování úrokových sazeb v zahraničí by spolu 
s případným snížením našich sazeb mohlo vést ke zvýšení kurzové volatility. Toto jsou důvody, 
pro které měnová sekce doporučila ponechat úroveň repo sazby beze změny.      
 
I.2. Diskuse 
 
Přítomni: guvernér Tošovský, viceguvernér Dědek, vrchní ředitel Štěpánek, vrchní ředitel 
Racocha, vrchní ředitel Niedermayer, vrchní ředitel Hrnčíř (mimo uzavřené části jednání) 
 
I.2.a. Dotazy a diskuse za přítomnosti měnové sekce a poradců 
 
Vrch. řed. Niedermayer: Přesto, že teoretické zdůvodnění souladu opačných posunů prognózy 
inflace a prognózy růstu může být v pořádku, neopomíjí situační zpráva to, že signály z reálné 
ekonomiky o silnějším oživení přicházejí už poměrně dlouho? Kde jsou např. důvody pro další 
růst nezaměstnanosti v r. 2001 nebo toho, že se únorová čísla o růstu mezd nebudou opakovat? 
Jsou s prognózou dalšího snížení inflace konzistentní opakovaná čísla o růstu prodejů a spotřeby? 
Tato čísla jsou přece zpětnou vazbou, testováním, zda naše představy o základních trendech jsou 
v pořádku, a proto je nelze ignorovat. 
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Viceguv. Dědek: Nebyly vahově významnějším důvodem přehodnocení inflační prognózy  
„zbytkové“ faktory – tj. např. vývoj cen potravin nebo důsledky jiné míry deregulací – než 
předkládané rámcové úvahy o vztahu k potenciálnímu produktu, o expektacích a o setrvačnosti 
na trhu práce? Neměl by graf vývoje kursu, kde se apreciace znázorňuje jako růst hodnot mít 
opačné vyjádření měřítka na ose x (tj. kolik eur za Kč)? 
 
Vrch. řed. Hrnčíř: Podstatné je oddělit obecné tendence od nahodilých šoků a o to situační 
zpráva usiluje. Fundamentální vize, agregátní pohled, je podkladem pro střednědobé uvažování; 
pro konkrétní politiku se musí analyzovat i zdánlivě nahodilé a krátkodobé faktory. Ke struktuře 
ekonomiky: v jednom jejím segmentu může nabídková strana rychle růst a vlivem investic 
zvyšovat potenciální produkt, přičemž pro tento zpravidla otevřený segment platí garance 
přiměřeného mzdového vývoje. Současně tu však existuje jisté nebezpečí nákazy, mzdového 
vzlínáni pro druhý segment, tj. produkci neobchodovatelného zboží a služeb a pro veřejný sektor. 
 
Guv. Tošovský: Teorie vychází spíše z poznatků usazených tržních ekonomik. My jsme možná 
náchylnější k větším výkyvům (produkce, produktivity, exportu i inflace), také setrvačnost na 
trhu práce nemusí být tak standardní jako jinde. Může dojít i k velmi rychlému růstu, který ale 
inflaci neohrozí, a proto ho nelze zbrzdit měnovou politikou. 
 
Vrch. řed. Niedermayer: V ČR existuje výrazně se projevující segment s vysokou produktivitou 
a relativně (ve vztahu k zahraničí) nízkými mzdami (příklad Škoda VW), kde je velký prostor pro 
nákladově bezpečný rychlý růst mezd, který si někdy zaměstnanci mohou prosadit. Jeho druhotný 
vliv na poptávku a okolí však už určitým rizikem je. Opět je to důkaz, že nejsme ještě docela 
standardní ekonomikou. 
 
Viceguv. Dědek: právě ovšem Škoda VW byla příkladem tvrdého postoje zaměstnavatele při 
mzdovém vyjednávání a dohody o velmi umírněném růstu mezd.  
 
Vrch. řed. Štěpánek:  Z čeho vychází odhad použití příjmů z privatizace, nejsou očekávané 
výdaje cca 30 mld. Kč dodatečnou poptávkou jdoucí nad rámec dosavadních představ? Jsou to 
cash příjmy, kdežto financování potřeb, o kterých se zmiňuje situační zpráva se děje ze státních 
dluhopisů. 
 
Vrch. řed. Niedermayer: Z čeho se generuje významný růst podnikových depozit v bankách? 
Jak se jejich růst srovnává s údajným nedostatkem prostředků na investice? Jestli mzdy porostou 
pomalu, míra úspor se nemá měnit a nezaměstnanost poroste – jak je z těchto předpokladů 
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automaticky vyvozen závěr o pomalém růstu spotřeby; otázkou je pak robustnost těchto 
předpokladů. Z čeho se odvodila představa o deceleraci mezd na meziroční tempo 4 %? 
Představy veřejnosti a její chování bývá racionální, proto je nutné se věnovat i takovým dílčím 
indikátorům, jako jsou prodeje automobilů, vývoj cen nemovitostí, nájmů apod. pro identifikaci 
možného růstu, zvláště když tyto indikátory jsou totálně mimo naše předpovědi. 
 
Vrch. řed. Racocha: Dochází zřejmě ke sbližování pohledu měnové sekce a bankovního dohledu 
na úvěrovou emisi. Výchozí údaje z bankovních výkazů jsou však stále nespolehlivé. Jak by 
vyhlížely časové řady minulého vývoje, pokud by data o úvěrové emisi byla očištěna stejnou 
metodikou? Připojují se k návrhu na ponechání sazeb všichni hlavní zpracovatelé situační 
zprávy? 
 
Guv. Tošovský: jaký je podíl sektorů, kde je vývoj mezd usměrňován pomocí kolektivních 
smluv nebo rozpočtem? Jaké je časové zpoždění mezi změnami světových cen a jejich dopadem 
do našich výrobních a spotřebitelských cen? 
 
Viceguv. DŊdek: Je do prognózy inflace kvantitativně započteno i pět „nejistých“ faktorů, které 
jsou uvedeny v měnově politickém doporučení situační zprávy? Potvrdila se konsistentnost nízké 
inflace a vyššího růstu v ekonomikách, které se zotavovaly z měnových krizí? 
 
I.2.b. Uzavřené jednání bankovní rady; diskuse + stanoviska 
 
Viceguv. Dědek: Má určité pochyby o tvrzení, že režimem cílování inflace lze dnes obhájit jak 
ponechání, tak určité snížení sazeb. Domnívá se totiž, že  rychlé „nahražení“  cíle 2000 cílem 
2001 zeslabuje  kredibilitu tohoto režimu – právě inflační cílení je přece hodně o komunikaci a 
získávání důvěryhodnosti. Jestli na posun inflační prognózy směrem dolů nebudeme reagovat, 
vysíláme sporný signál o tom, v jakém vlastně režimu se nacházíme. I když se tu uvedlo více 
rizik, nová prognóza je schválená a je publikovaná, což musíme respektovat. Je pak sporné 
uveřejnit nižší čísla a nereagovat. Byla zmíněna alternativa vyjádřit možnost reakce na změnu 
prognózy posunem diskontu směrem dolů; to by bylo možné obhajovat nejistotami. Rizika 
spojená se snížením sazeb posílilo dnešní zvýšení sazeb ECB, jsme před jednáním s odbory; to 
by byly důvody, proč reagovat reposazbou až později. 
 
Guv. Tošovský: Logika směřování k inflačnímu cíli a následné reakce měnové politiky v režimu 
cílování inflace je nesporná, proto bude problém vysvětlit – pokud se tak rozhodneme – 
neměnnost sazeb analytikům a veřejnosti. Ale obtížné bude i vysvětlit, proč případně snížíme jen 
diskont, jaký je to vlastně signál, zvlášť když diskont má v ekonomice malý význam. Je obava, že 
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tím jen podnítíme spekulace, pak naše vysvětlovací pozice bude ještě obtížnější, než když rovnou 
snížíme reposazbu. 
 
Vrch. řed. Niedermayer: riziko je nejen v této komunikaci, ale riziko vychází také z vyhlášení 
inflačního cíle. Snížení sazeb by mohlo být interpretováno jako signál našich pochybností o růstu 
ekonomiky, což by mohlo být nevhodné i nepřesné. Situační zpráva je zprávou o střednědobém 
inflačním optimismu, o tom, že jsme na správné trajektorii. Proto bychom naše rozhodnutí měli 
prezentovat jako především střednědobou strategii. Zatím jsme prezentovali naše chování tak, že 
jsme se dostali na nějaké minimum úrovně sazeb, kterými dostatečně stimulujeme ekonomiku; od 
toho bychom neměli upouštět, navíc situační zpráva potvrzuje, že nemusíme měnit náhled na 
střednědobý výhled. To samozřejmě nevylučuje, že nějaký příští pohyb bude mírně nahoru nebo 
dolů. Pokud jde o logiku inflačního cílování: při uplatnění rolované 12-ti měsíční prognózy by 
také nebyl důvod měnit sazby. 
 
Vrch. řed. Štěpánek: indikovat změnou koridoru budoucí pohyb sazeb je zmatené, nerelevantní. 
Bude to vnímáno jako prvek nejistoty. Pokud máme pocit, že přes všechna rizika je snížení sazeb 
účelné, pak ho udělejme nyní. Jinak to bude vnímáno jako nejistota centrální banky. 
 
Guv. Tošovský: Na začátku zimy došlo k delšímu zaparkování sazeb a zaujetí pozice wait and 
see. Čekali jsme jak dopadne vliv deregulací, novoročního přeceňování, cen ropy, výsledky 
mzdových projednávání. Teď už jsou místo těchto rizik jistoty a nic proinflačního nás 
nepřekvapilo, kulminace ropného šoku je za námi. Problém je v tom, že cíl 2001 je poměrně 
ambiciózní a prognóza jeho dosažení indikuje neměnnost sazeb. Kdybychom neměli zafixovaný 
cíl 2001, asi bychom snížení sazeb dnes provedli s čistým svědomím (i proto, že oživení tak 
razantní není), vyhlášení cíle 2001 nás však dostalo do úzkých. Pokud se týká kredibility: trojí 
podstřelení nelze podcenit, zvlášť jak bude prezentováno našimi oponenty. Víc proto musíme 
všude zdůrazňovat zásadu, že kvůli jistotě zásahu do cíle nebudeme uměle zvyšovat inflaci a nést 
břemeno nákladů jejího pozdějšího stlačování. Umět vysvětlovat i to, že naše ekonomická situace 
je jiná než v eurozóně, takže i zvýšení sazeb ECB je reakcí, která není adekvátní u nás. Sice 
exogenní faktory (zahraniční oživení a inflace, příliv kapitálu) mohou mít na naši inflaci větší 
vliv než úroková sazba, ale to nezbavuje bankovní radu povinnosti rozhodovat podle nejlepšího 
svědomí. Další problém: snížení o 0,25 je sice možné chápat i jako alibi (nějak reagovat na 
prognózu), ale větším poklesem bychom vyjádřili obavu o oživení. Proto se musíme pohybovat 
opatrně, snížení o 0,25 se jeví jako akceptovatelné i z hlediska úrokového diferenciálu, trh je asi 
už částečně anticipuje. 



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

5 

Vrch. řed. Racocha: Trojí minutí inflačního cíle znamená jistě také narušenou důvěru v reálnost 
cíle 2001. Dnešním případným snížením ale svou kredibilitu spíše ohrožujeme – změna sazeb na 
začátku května není vzhledem k délce transmise důvěryhodným krokem z hlediska letošního cíle. 
Cíle stejně nedosáhneme, naše možnosti jsou v tomto směru omezené a navíc vzbudíme pochyby 
o stabilitě systému a míře budoucí nutné restrikce. Zvažovaná změna koridoru by byla podnětem 
pro spekulace, interpretaci posunování spodní hranice nejsme schopni ani domyslet. Je 
pochybnost o tom, že banky už nějak anticipovaly snížení sazeb: ony je spíše mění adaptivně, se 
značným časovým odstupem. Změnu (snížení) sazeb nedoporučuje. 
 
Viceguv. Dědek: Posun o 0,25 není destabilizací vůči dosažení cíle 2001, má jen marginální 
vliv.Proto úvahy o tom, že právě při současné hladině sazeb míříme přesně na tento cíl, se zdají 
být umělé. Ale důležité je, že takový posun reflektuje prognózu, a to je dnes zásadní.. Snížení 
inflační prognózy znamená růst reálných úrokových sazeb  na bázi očekávané inflace, čili 
zpřísnění měnových podmínek. Toto je ekonomický a nikoli jen nějaký taktický či komunikační 
argument pro snížení sazeb. Doporučuje snížení o 0,25 bodu. 
 
Vrch. řed. Štěpánek: Dnešní problémy jsme si zřejmě způsobili váháním v minulých měsících. 
Případná malá změna sazeb neovlivní ani kurz, na cíl 2000 nedosáhneme bez ohledu na to co se 
dnes přijme. S tím je nutné se smířit a spíš se soustředit na vysvětlovací kampaň k minutí cíle. 
Podstatnější pro dnešní rozhodnutí je to, jak skutečně vidíme dnešní stav ekonomiky, tady se 
stále nejde zbavit rozpačitého dojmu, který budí situační zpráva. Rozhodně neplatí, že by 
ekonomika měla před sebou období nějakého razantního růstu. I když je růst soustředěn do 
„zdravého“ sektoru, který neprodukuje nerovnováhu, existuje tu možnost mzdové, poptávkové 
nákazy do jiných segmentů. O tom mj. svědčí, že některé indikace (spotřeba obyvatelstva) trvají 
už déle. Veřejné finance mohou k poptávce přidat řádových dalších 30 mld. Kč (čerpání 
privatizačního účtu), což je 1,5 % z HDP. Proti tomu stojí úvaha o zužování output gapu, ale o ní 
mnoho nevíme a až následně můžeme zjistit, že gap je menší než jsme se domnívali. Dnes je 
nutné především se rozhodnout, zda chceme pružnější změny anebo preferujeme stabilní sazby 
po co nejdelší část roku. Sice se zdá, že zaparkování úrovně sazeb proběhlo na o něco vyšší než 
možné úrovni, ale v dnešní situaci je důležitější hledisko kredibility. I vzhledem k přetrvávajícím 
rizikům, které situační zpráva nerozptýlila, je lepší neměnit sazby. 
 
Vrch. řed. Niedermayer: Roční inflační cíl rozhodování spíš komplikuje než usnadňuje. Když 
na něj zapomeneme, je to jednodušší: ekonomika už prochází nějakým oživením, tzv. krátkodobé 
signály o oživení trvají dost dlouho a je za nimi uvažování a chování subjektů, proto je nelze 
jednoduše zpochybňovat. Pravděpodobnost spíš vyššího než 1,5 % růstu je větší než mírnějšího. 
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Nesmí uniknout, že žijeme ve vyšších hodnotách inflace než loni, je tu ale možnost současnou 
inflaci stabilizovat. I když neumíme přesně kalibrovat, neměli bychom se mýlit v dlouhodobějším 
trendu, a vzhledem ke snaze o stabilizaci inflace nelze tuto šanci zahazovat. Sazby rozhodujícího, 
šestiměsíčního trhu ukazují na uvolnění měnových podmínek. Ze všech těchto důvodů je žádoucí 
zachovat sazby na současné úrovni, trhy také raději vidí stabilitu sazeb. Pokud jde o možnou 
změnu diskontu, připojí se k většině. 
 
Guv. Tošovský: Tři členové bankovní rady se vyslovili pro ponechání repo sazby na současné 
úrovni, dva byli pro snížení o 0,25 procentního bodu. Vzhledem k vysloveným pochybnostem o 
účelnosti změny koridoru (snížení diskontu = vyvolání spekulací) přítomní členové bankovní 
rady docházejí ke konsensu: diskontní a lombardní sazbu neměnit. Pokud jde o devizové 
intervence, situace nevyžaduje, aby o nich bankovní rada dnes jednala. V duchu minulých závěrů 
bude jejich účelnost posuzována nadále operativně, v kontextu s momentální ekonomickou a 
měnovou situací. 
 
 
I.3. Úkoly  
 

• Provést zpětně do delších časových řad „očištění“ úvěrové emise o úvěry převáděné 
do Konsolidační banky; 

• Informovat bankovní radu o vývoji inflace a HDP v ekonomikách, které se zotavovaly 
z finančních krizí. 

 
 
I.4. Rozhodnutí 
 
 Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů ponechat 

limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB beze změny. 

 

I.5. Pilotní verze Závěrečných prohlášení (Final Statements) 
  

Vrchní ředitel Niedermayer: S prognózou mírného ekonomického růstu jsou v rozporu signály 

z reálné ekonomiky (nákupy v maloobchodě, spotřeba, únorové mzdy, DPH), které shodně a již 

dlouhodoběji ukazují na vyšší růst a poptávku, která může generovat inflaci. Situační zpráva tyto 
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indikátory poněkud podceňuje. Doporučuje ponechat repo sazbu beze změny, zvláště když je s ní 

v souladu roční rolovaná prognóza inflace. 

 

Vrchní ředitel Racocha: Trojí minutí inflačního cíle oslabuje jistě kredibilitu ČNB, ale případné 

snížení sazeb by vzhledem k délce transmise měnově politického rozhodnutí také nebylo důvěry- 

hodným krokem. Navíc bychom vzbudili dohady o velikosti a časové dimenzi budoucí restrikce. 

Proto změnu repo sazby nedoporučuje. 

 

Vrchní ředitel Štěpánek: Pravděpodobně mohly být sazby již v zimě „zaparkovány“ na o něco 

málo nižší úrovni a dnešní potíže by nevznikly. Je nutné se rozhodnout, zda si přejeme pružnější 

změny sazeb nebo preferujeme stabilitu po co nejdelší období. Spíše se přiklání ke druhé 

možnosti a i vzhledem k rizikům, které situační zpráva plně nerozptýlila (např. použití 

privatizačních příjmů) doporučuje ponechat repo sazbu na současné úrovni. 

 

Viceguvernér Dědek: Rozhodnutí bankovní rady by mělo reflektovat prognózu, nelze jednoduše 

nahradit dosavadní kritérium cílem na rok 2001. Ekonomickým důvodem pro snížení sazeb je to, 

že snížení prognózy inflace znamená vyšší reálné úrokové sazby na bázi očekávané inflace, na  

což by měnová politika měla reagovat odpovídajícím uvolněním. Doporučuje posun reposazby o 

0,25 p. b. směrem dolů, taková změna by měla na reálnost dosažení cíle 2001 jen marginálně 

nepříznivý vliv. 

 

Guvernér Tošovský: Vztah odchylky prognózy od inflačního cíle k následné reakci měnové 

politiky je v režimu cílování inflace nesporný. Proto by byl problém vysvětlit proč bankovní rada 

na změněnou prognózu nereaguje. Omezit případné snížení jen na diskont by vysílalo zmatený 

signál a podnítilo různé spekulace. Doporučuje snížení reposazby o 0,25 procentního bodu.

 

Zapsal: Ing. P. Krejļ², poradce bankovn² rady ĻNB

 

 
 
 
 
 
 
 
 




