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 Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. 5. 2000 
 
 
I.1. Úvodní slovo vrchního ředitele Hrnčíře 

 
V návaznosti na minulou SZ lze konstatovat, že prognóza inflace pro rok 2000 se nachází pod 
koridorem inflačního cíle. Pro rok 2001 je inflační prognóza konzistentní s vyhlášeným 
inflačním cílem. Nová SZ přináší určitou korekci inflační prognózy pro letošní rok a to z 
intervalu 2,2-3,5 % na 1,9-3 %. Jedná se o technickou korekci a nedochází k přehodnocení 
makroekonomického vývoje. Ke  snížení  predikce  došlo  z  důvodu  přehodnocení  růstu  cen  
v oblasti potravin a promítnutí změny DPH do korigované inflace. 
 
Z pohledu splnění inflačního cíle na rok 2000 naznačuje inflační prognóza nutnost snížení 
krátkodobých úrokových sazeb. Otázkou je, do jaké míry je relevantní inflační prognóza ke 
konci letošního roku při posouzení správnosti nastavení úrokových sazeb. Významná část 
transmisního mechanismu zasahuje spíš do začátku roku 2001. Současně je nutné podotknout, 
že existují takové kanály transmisního mechanismu, především přímý kursový kanál, které 
působí v kratším časovém horizontu. Hodnotí-li se nastavení měnové politiky v časovém 
horizontu přesahující prosinec letošního roku, konzistence inflační prognózy a inflačního cíle 
pro rok 2001 ukazují na neutrální působení měnově politických nástrojů. Tyto úvahy jsou 
podmíněné správností inflační prognózy v SZ. Spolehlivost prognózy se postupně snižuje 
prodloužením časového horizontu této predikce. V současnosti je inflační prognóza dobře 
odůvodnitelná do poloviny příštího roku. 
 
Analýzu hlavních faktorů inflace lze rozdělit na střednědobé a krátkodobé faktory. Hlavními 
střednědobými faktory inflace jsou mzdový vývoj a vývoj dovozních cen. Ve věcné dimenzi 
lze mluvit o třech hlavních oblastech: 

i. Struktura cenového pohybu 
ii. Intenzita ekonomického oživení a jeho časová dimenze 

iii. Tendence ve vývoji vnějšího prostředí 
 

Ad i. 
Existují výrazné rozdíly v jednotlivých segmentech cenových indexů. Pokud se jedná o 
obchodovatelné komodity, pohybuje se meziměsíční růst cen v této podskupině na 0 %. 
Meziroční růst neobchodovatelných položek je na úrovni 5 %. Po odečtení vlivu pohonných 
hmot vykazují ceny obchodovatelných komodit negativní meziměsíční nárůsty. Jedním z 
nejvýznamnějších zdrojů nejistoty je míra a délka časového zpoždění promítnutí meziročního 
růstu cen průmyslových výrobců do čisté inflace. Zatímco dovozní ceny již výrazně ovlivnily 
růst cen průmyslových výrobců, růst PPI se zatím výrazněji neprojevil ve spotřebitelské 
inflaci. V této souvislosti nelze opomenout růst ceny benzínu, který se výrazně začíná 
promítat do indexu CPI. Inflační prognóza vychází z předpokladu 12%-ního meziročního 
růstu ceny benzínu ke konci letošního roku. Tento předpoklad je ekvivalentní se zvýšením 
čisté inflace o 0,6 procentního bodu (jedná se o přímý a ne sekundární vliv). Nově dostupné 
informace naznačují, že po počátečním poklesu by mělo dojít k opětovnému zvýšení ceny 
ropy na světových trzích.  Vzhledem k tomu, že vyšší dynamika cen se projeví i u ceny plynu, 
nelze vyloučit výraznější promítnutí těchto nákladových tlaků do čisté inflace.  
 
Další informací týkající se struktury cenového vývoje je prohloubení mezery mezi růstem CPI 
a PPI. Je to dáno institucionálními změnami, především výraznějšími očekávanými 
deregulacemi začátkem příštího roku a růstem efektivní sazby z DPH. Vzhledem k tomu, že 
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index měřící čistou inflaci je užší ve srovnání s indexem spotřebitelských cen, položky které 
jsou predikovány na základě tzv. referenčního scénáře (ropa, ceny potravin) mají relativně 
vyšší váhu v čité inflaci ve srovnání s inflací spotřebitelských cen. S očekávanou změnou 
definice spotřebitelského koše na základě vah roku 1999 letos v červenci se dá navíc 
předpokládat, že rychle rostoucí cenové položky budou mít v budoucnu ještě vyšší váhu v 
CPI.  
 
Poslední důležitou položkou jsou ceny zemědělských výrobců. Problémem zůstává ocenění 
možných důsledků klimatického vývoje posledních týdnů. Vychází-li se z předpokladu, že 
sucho postihlo okolní země v menší míře než tomu bylo v případě ČR, možnost substituce 
domácích zemědělských produktů zahraničními výrobky může v budoucnu negativně ovlivnit 
saldo obchodní bilance. V opačném případě může být vliv sucha na ceny potravin výraznější. 
 
Ad ii. 
 
Všechny dostupné informace svědčí o tom, že dochází k ekonomickému oživení a týká se to 
širokého spektra různých odvětví ekonomiky (průmysl, stavebnictví, služby). Nadále lze 
charakterizovat toto oživení jako pozvolné a neakcelerující. Vzniká tedy otázka, které 
krátkodobé informace naznačují pozvolnost této akcelerace.  
 
Jedním z těchto faktorů je vývoj výběru DPH v posledních měsících. Po výrazných nárůstech 
začátkem tohoto roku došlo v posledních dvou měsících k výraznějšímu poklesu dynamiky 
DPH. Příčinu tohoto poklesu se zatím nepodařilo identifikovat (nedošlo k poklesu výběru 
DPH, ale ke zvýšení objemu vratek), hodnocení vývoje DPH ovšem musí být založeno na 
delším časovém horizontu. V této souvislosti je nutné poznamenat, že po dubnovém propadu 
naznačují nově dostupné informace zvýšenou dynamiku DPH. Obdobně musí být pokles 
dynamiky maloobchodních tržeb vyhodnocen s ohledem na delší časový horizont a výchozí 
základnu v minulém roce. Poslední údaje z oblasti obchodní bilance naznačují zpomalení 
vývozní dynamiky. 
 
Další posouzení udržitelnosti ekonomického oživení vychází z veličin, které mohou být 
ovlivněny měnovou politikou. Na jedné straně diskuse o vývoji peněžní zásoby naznačuje, že 
dochází k zužování mezery mezi vývojem nominálního důchodu a M2. Na druhé straně 
analýza hlavních zdrojů růstu M2 - domácích klientských úvěrů, úvěrů ze zahraničí, 
financování ze zdrojů PZI - nasvědčuje tomu, že tyto formy financování umožní pokračování 
postupného ekonomického oživení. 
 
Hodnocení adekvátnosti výše reálných úrokových sazeb závisí na několika faktorech: 

i. Jaké cenové indexy jsou použity pro deflaci nominálních úrokových sazeb (inflace 
měřená indexy PPI, CPI nebo čistou inflací) 

ii. Zda se používá přístup ex-ante nebo ex-post 
iii. Zda se jedná o úrokové sazby z vkladů nebo z nově poskytnutých úvěrů 
iv. V jaké fázi ekonomického cyklu se nachází tuzemská ekonomika 
 
Ad iii. 
 
Růst světové ekonomiky v letošním roce je hodnocen velice pozitivně. Pokračuje výrazný růst 
americké ekonomiky, dochází k akceleraci růstu v Evropě  ve skupině zemích "emerging 
markets". Současně dochází k dosti výraznému růstu krátkodobých úrokových sazeb 
především v USA, ale lze také očekávat další zvýšení sazeb v Evropě. Dochází tedy k dalšímu 
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zúžení úrokového diferenciálu vůči euru a k prohloubení negativního úrokového diferenciálu 
vůči USD.  
 
Po určitém období poklesu cen ropy a plynu dochází k opětovné akceleraci cen těchto 
komodit, především z důvodu institucionálních faktorů. Proto nelze vyloučit trvalejší 
proinflační působení vyššího meziročního růstu cen těchto komodit než se původně 
předpokládalo. Lze tedy konstatovat, že vnější sféra jako celek působí jako omezující faktor 
pro případné úvahy o snížení úrokových sazeb. 
 
Závěry pro měnově politické doporučení lze shrnout následovně. Nastavení měnových 
podmínek je v současnosti v zásadě adekvátní, nevytváří bariéru pro další postupující 
ekonomické oživení. Hlavní omezení pro výraznější růst HDP je nadále v institucionální 
oblasti. Vývoj ve vnější oblasti, především dosavadní a očekávaný vývoj krátkodobých sazeb, 
do určité míry substituuje snížení domácích úrokových sazeb. Stabilizace domácích 
úrokových sazeb pro další období vysílá pro ekonomické subjekty pozitivní signál, že budoucí 
inflační tlaky jsou nadále pod kontrolou. Na druhé straně vzniká otázka, jaký efekt lze 
očekávat od případného snížení úrokových sazeb. Podle hodnocení měnové sekce by byl tento 
efekt pro akcelerace neinflačního oživení pouze marginální, na druhé straně nelze odhlížet od 
možných rizik destabilizačních faktorů v případě výraznějšího růstu zahraničních sazeb. 
Měnově politické doporučení ponechat výši krátkodobých úrokových sazeb na stávající 
úrovni tedy vychází z předpokladu, že platí střednědobé hodnocení vývoje ekonomiky 
popsané v SZ. 
 

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. Racocha, MIA. 
 
I.2.a. Diskuse za přítomnosti měnové sekce a týmu poradců 
 
Viceguvernér Tůma:  
1. Dochází k poměrně významnému snížení středu inflační prognózy ke konci letošního roku. 

Toto snížení je označeno za technické zpřesnění predikce, což není pro pana viceguvernéra 
akceptovatelné vysvětlení. Do jaké míry došlo k vyjasnění rozdílu v odhadu vlivu snížení 
sazby DPH na čistou inflaci mezi ČSÚ a ČNB?  

2. V poslední době se objevily zprávy, že dochází k většímu cenovému nárůstu ceny benzínu 
než by odpovídalo cenovému růstu ceny ropy a kursu. Lze potvrdit tuto informaci a v 
případě že ano, jaké je proto vysvětlení? 

3. Pan viceguvernér Tůma konfrontoval informaci obdrženou od významného představitele 
odborových svazů KOVOV, podle které mzdová vyjednávání pro letošní rok vedla k velice 
střídmým mzdovým požadavkům s relativně vysokou dynamikou mezd v posledních 
měsících. Poukázal na to, že kolektivní smlouvy se nevztahují na mzdy vyšších vedoucích 
pracovníků a na možný vliv takovéto distribuce mezd na spotřebu s ohledem na nižší mezní 
sklon ke spotřebě u skupin s vyššími příjmy ve srovnání se skupinami v nižší mzdové 
kategorii. 

 
Vrchní ředitel Niedermayer:  
1. Pan vrchní ředitel souhlasí s předchozím hodnocením, že snížení inflační prognózy není 

plně vyargumentováno. V posledním období naznačují nově dostupné informace zvýšení 
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inflačních tlaků. Došlo k výraznému oslabení kursu, meziroční růst ceny ropy je nadále 
velice vysoký a došlo ke zvýšení odhadu růstu mezd. Pan vrchní ředitel s odvoláním na 
internetový průzkum v oblasti ceny benzínu dále upozorňuje na to, že cena ropy se od 
začátku letošního roku zatím velice omezeně promítla do tuzemské ceny benzínu. V tomto 
ohledu lze poslední změny v ceně benzínu považovat za natolik významné, že lze očekávat 
výraznější sekundární efekty. 

2. Analýza peněžních a úvěrových agregátů ukazuje, že objem peněz v ekonomice není vždy 
totožná domácí úvěrovou emisí. Rozšíření domácí úvěrové emise o zahraniční úvěry, 
obligace a FDI vede k vytvoření takového agregátu, který ukazuje těsnější vazbu na 
nominální HDP než domácí úvěrová emise nebo M2. Tyto indikátory mohou posilovat 
hypotézu o větším ekonomickém oživení. 

 
Vrchní ředitel Racocha:  
1. SZ konstatuje, že analytici ostatních institucí stále predikují celkovou a čistou inflaci na 

úrovni přibližně o 1 % nižší, než ČNB. Jaké existuje vysvětlení pro tuto diskrepanci? 
2. V SZ je dále uvedeno, že v současné době neexistují žádné závažné inflační tlaky a dochází 

k revizi inflační prognózy směrem dolů z důvodu neočekávaného poklesu cen potravin. Na 
čem je založen odhad růstu cen potravin v letošním a příštím roce a do jaké míry je tato 
prognóza kvantifikovatelná? 

 
Viceguvernér Dědek:  
1. Technická korekce inflační prognózy vyplývá z toho, že roční prognózu lze rozdělit na 

součet 12 měsíčních prognóz. Dojde-li tedy k inflačnímu překvapení v nějakém měsíci, 
čistě z aritmetických důvodů musí dojít ke korekci prognózy pro další období. Důležitější 
než provést tuto technickou změnu je ovšem porozumět ekonomické podstatě inflačního 
šoku a přizpůsobit prognózu na základě hlubší analýzy. Pan viceguvernér Dědek se 
dotazuje, zda k takové analýze již došlo nebo zda měnová sekce počítá s hlubší analýzou až 
ve čtvrtletní "velké" SZ. 

2. Ve srovnání s minulou situační zprávou je novou významnou skutečností akcelerace cen 
benzínu. V tomto směru bude žádoucí brát v úvahu několik alternativních scénářů a 
analyzovat kromě přímého vlivu zvýšení ceny benzínu na index spotřebitelských cen také 
nepřímé, sekundární efekty. Jak velké je riziko výraznějšího nepřímého promítnutí těchto 
nákladových tlaků do čisté inflace? 

3.   Mělo by dojít k vyjasnění metodologického problému, kdy opustit inflační cíl pro letošní rok
      a jakým způsobem přejít na cílení čisté inflace v roce 2001 v situaci, kdy inflační prognóza 
      ke konci příštího roku je relativně málo spolehlivá. 
 
Guvernér Tošovský: 
1. Existuje kvantifikace vlivu nepříznivých klimatických podmínek v posledních týdnech na 

HDP, obchodní bilanci, státní rozpočet a cenový vývoj? Do jaké míry budou tyto vlivy 
významné? 

2. SZ na str. 12-15 široce analyzuje vývoj kursu euro-USD bez vyústění, jaký scénář lze 
očekávat. K určitému závěru v této oblasti by mělo dojít, protože existují úvahy o možné 
změně devizových aktiv v tom směru, či zda již nastal čas k tomu, aby došlo ke zvýšení 
váhy eura na úkor USD.  

 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Jako reakci na předchozí dotazy poznamenává, že inflační prognóza 
prozatím pracuje pouze s přímým promítnutím růstu ceny benzínu do inflace. Bude-li vysoký 
meziroční růst cen benzínu trvalejším jevem, lze počítat s výraznějšími sekundárními efekty.  
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Při posuzování míry spolehlivosti inflační prognózy je nutné podotknout, že kromě expertní 
prognózy v SZ se vypracovává také modelová prognóza a v posledních měsících dochází ke 
sbližování expertní a modelové prognózy.  
 
Následně pan vrchní ředitel Hrnčíř tlumočí dotazy pana vrchního ředitele Štěpánka: 
1. Jak lze vysvětlit trvale vyšší hladinu inflační prognózy ČNB ve srovnání s jejím okolím? 
2. Dochází k určité korekci predikce inflace v roce 2000, ale nedochází k současné změně 

prognózy pro příští rok. Jaké jsou hlavní důvody? 
 

Na dotaz pana viceguvernéra Dědka pan vrchní ředitel Hrnčíř poznamenává, že hlubší 
makroekonomická analýza nižší než očekávané inflace v dubnu bude vypracována v příští 
"velké" SZ. 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: Co se týče diskuse o cenách zemědělských výrobců, většina 
prvovýrobců uzavírá dlouhodobé kontrakty dopředu a z tohoto důvodu nejsou schopni na 
současný vývoj reagovat. Druhým faktorem je, že v letošním roce lze poprvé využít výhody 
zelené nafty. S ohledem na zvýšení ceny ropy pravděpodobně nedojde ke snížení nákladů v 
zemědělské výrobě navzdory původním očekáváním. Proto lze v současnosti lze očekávat 
zvýšení cen potravin pouze z titulu zvýšených nákladů na zpracování a rozvoz potravinových 
produktů a teprve v příštím roce se dá předpokládat renegociace kontraktů a následné zvýšení 
cen. 
 
SZ správně upozorňuje na to, že k poklesu evropských cen potravin došlo po ruské krizi. 
Následně došlo k velkému poklesu poptávky po potravinách v Evropě a díky tomu 
konvergovala marginální cena přebytku téměř k nule. S postupným zlepšením ekonomické 
situace v Rusku, která navíc je posílená silným fiskálním stimulem z důvodu vysoké ceny ropy 
na světových trzích, lze očekávat zvýšenou poptávku po potravinách.  
 
V SZ se mluví o potravinové arbitráži, tj. ceny potravin jsou blokovány dovozními cenami. Je 
nutné si uvědomit, že v tomto případě se nejedná o produkční, ale subvencované ceny. Oživení 
v Rusku může tuto situaci změnit, protože nebude muset dojít k takové subvenci evropských 
potravin jako tomu bylo v minulosti. V tomto ohledu může hrát oživení v Rusku v 
krátkodobém horizontu ve vývoji cen potravin významnější roli než vliv sucha nebo cen 
komodit. 
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Na dotaz pana viceguvernéra Tůmy ohledně vypovídací schopnosti 
výsledků kolektivního mzdového vyjednávání pan vrchní ředitel Hrnčíř poznamenává, že 
skutečně dochází ke zvýšení odhadu mezd v podnikatelské sféře. Podle nově dostupných zpráv 
nelze vyloučit zvýšení mezd ve zdravotnictví ani následnou mzdovou nákazu v delším časovém 
horizontu. 
 
 

I.2.b. Uzavřené jednání bankovní rady 

 
Viceguvernér Tůma: Od minulé SZ nedošlo v ekonomickém vývoji k takové změně, která by 
změnila pohled pana viceguvernéra Tůmy na nastavení úrokových sazeb. Nově dostupné 
informace jsou spíše proinflační, ale vzhledem k současné úrovni inflace a obtížnému 
vyhodnocení těchto krátkodobých informací neexistuje zatím důvod pro změnu nastavení 
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měnové politiky. Navzdory tomu, že inflační prognóza pro letošní rok naznačuje podstřelení 
inflačního cíle, s ohledem na zpoždění vlivu změny krátkodobých úrokových sazeb na čistou 
inflaci lze souhlasit s postupným přesunem cílového horizontu na rok 2001. Ekonomický vývoj 
je poměrně uspokojivý a stimulace ekonomiky pomocí snížení úrokových sazeb by 
pravděpodobně neměla významný vliv. Jinými slovy, měnová politika je správně nastavená a 
pan viceguvernér Tůma souhlasí s měnově politickým návrhem měnové sekce ponechat 
úrokové sazby na stávající úrovni. 
 
Viceguvernér Dědek: Pro dnešní rozhodování jsou důležité dva momenty. Na jedné straně 
došlo ke snížení inflační prognózy a tím se podstřelení inflačního cíle ke konci letošního roku 
jeví být ještě výraznější. Na druhé straně z hlediska budoucích inflačních tlaků je mnohem 
důležitější akcelerace ceny benzínu a ropy a široká publicita, která tento vývoj doprovází. 
Zatím nedošlo ke kvantifikaci očekávaných sekundárních efektů tohoto jevu na čistou inflaci a 
v tomto ohledu bude nutné se zamyslet nad optimální reakcí měnové politiky na tento 
nákladový šok. Protože existuje velká nejistota ohledně vlivu dovozních cen na další inflační 
vývoj, pan viceguvernér Dědek považuje ponechání výše krátkodobých úrokových sazeb na 
stávající úrovni za adekvátní měnově politické rozhodnutí. 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: Na jedné straně je dobré, že došlo ke snížení rozsahu SZ a 
materiál poukazuje na několik zajímavých souvislostí, na druhé straně není snížení inflační 
prognózy není v SZ dostatečně vyargumentované. Vzhledem k tomu, že dynamika mezd bude 
pravděpodobně vyšší a SZ připouští snížení míry úspor, lze očekávat vyšší dynamiku poptávky. 
S odvoláním na výsledky jednoduchého modelu pan vrchní ředitel Niedermayer nevylučuje 2-
2,5 %-ní dynamiku HDP za první čtvrtletí letošního roku. I přes určitou fluktuaci v dynamice 
DPH a maloobchodních tržeb se dá předpokládat, že trend vyšší dynamiky těchto veličin by 
mohl pokračovat.  K oživení inflačních tlaků může dojít už jenom z důvodu, že dochází k 
ekonomickému oživení. Působení nákladových tlaků je zcela jednoznačné, a z tohoto titulu 
nelze zcela vyloučit inflační překvapení. Dochází ke zvýšení dynamiky mezd ve veřejném 
sektoru a došlo ke zvýšení inflačních očekávání. V horizontu jednoho roku již není pravda že 
prognóza ČNB je pod úrovní trhu, dochází k tomu, že v některých aspektech je predikce ČNB 
pod úrovní predikce trhu. Otázka podstřelení inflačního cíle ke konci roku, naznačující nutnost 
snížení úrokových sazeb, je nepříjemná. Co se týče absolutní úrovně výše nominálních 
úrokových sazeb, lze konstatovat, že s ohledem na současnou a očekávanou inflaci a fázi 
ekonomického cyklu nejsou na vysoké úrovni. Snížení úrokových sazeb by bylo oprávněné, 
kdyby ekonomika byla v krizové situaci nebo kdyby bylo nutné krátkodobě akcelerovat 
ekonomický růst. K závěru svého vystoupení pan vrchní ředitel poznamenává, že divergence 
cenových indexů ukazuje na rostoucí problematičnost cílování čisté inflace, z hlediska tvorby 
inflačních očekávání považuje za rozhodující index CPI a ptá se, zda nenastal čas na přechod 
cílování inflace měřené indexem spotřebitelských cen. 
 
Vrchní ředitel Racocha: Snížení inflační prognózy ke konci letošního roku potvrzuje, že 
dojde k podstřelení inflačního cíle v letošním roce. Zatím není nejmenší signál toho, že by 
nemělo dojít ke splnění inflačního cíle v příštím roce. Na ovlivnění splnění inflačního cíle v 
tomto roce pomocí změny krátkodobých úrokových sazeb je již zřejmě pozdě a k určitému 
zmírnění měnových podmínek došlo z důvodu oslabení kursu koruny v posledních několika 
týdnů. Nové informace o měnovém vývoji v Polsku a potenciální vliv nepříznivého vývoje na 
českou ekonomiku nabádají k opatrnosti. Výše úrokových sazeb odpovídá dosažené úrovni 
ekonomického cyklu. Pan vrchní ředitel Racocha souhlasí s návrhem ponechat úrokové sazby 
na stávající úrovni. 
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Guvernér Tošovský: Na jedné straně stále existuje prostor pro snížení úrokových sazeb, na 
druhé straně tento prostor od minulé SZ se snížil. Některé faktory, především dynamika DPH a 
maloobchodních tržeb nadále naznačují křehkost ekonomického oživení. V tomto směru 
ekonomika stále vyžaduje pozornost měnové politiky jak na straně kursu tak na straně 
úrokových sazeb. Proti těmto informacím lze postavit zvýšení ceny ropy a benzínu a v 
neposlední radě širokou mediální publicitu cenového růstu těchto komodit. Vliv sucha se zatím 
dá velice obtížně kvantifikovat, ale v delším horizontu nelze vyloučit jeho negativní vliv na 
inflaci. Vývoj zahraničních úrokových sazeb může mít v podmínkách malé otevřené 
ekonomiky určující vliv na vývoj směnného kursu a v tomto směru měnová politika musí být 
pozornější než doposud. Pan guvernér předpokládá, že zjednodušeným vodítkem pro měnovou 
politiku v následujícím období bude vývoj směnného kursu a úrokových sazeb. Souhlasí s 
návrhem neměnit nastavení úrokových sazeb, ani provádění devizových intervencí nepovažuje 
za opodstatněné. 
 
I.3 Úkoly 

 
1. Vyjasnit rozdíl mezi odhadem vlivu snížení sazby DPH mezi ČNB a ČSÚ. 
2. Posoudit vliv zvýšení ceny benzínu na hlavní makroekonomické veličiny a následnou 

optimální reakci měnové politiky na tento nákladový šok. 
3. Mělo by dojít k posouzení dlouhodobějšího očekávaného vývoje kursu euro-USD, mimo 

jiné i  vzhledem k připravované změně struktury devizových rezerv.  
 

I.4. Rozhodnutí 
 
Bankovní rada jednomyslně rozhodla ponechat limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo 
operace na stávající úrovni. 
 
I.5. Závěrečná prohlášení  
 
Guvernér Tošovský: Na jedné straně stále existuje prostor pro snížení úrokových sazeb, na 
druhé straně se tento prostor od minulé SZ zmenšil. Některé faktory, především dynamika DPH 
a maloobchodních tržeb nadále naznačují křehkost ekonomického oživení. V tomto směru 
ekonomika stále vyžaduje pozornost měnové politiky jak na straně kursu tak na straně 
úrokových sazeb. S ohledem na zvýšení ceny ropy a benzínu a. vývoj zahraničních úrokových 
sazeb navrhuje neměnit nastavení úrokových sazeb, ani nepovažuje za opodstatněné provádění 
devizových intervencí. 
 
Viceguvernér Dědek: Na jedné straně došlo ke snížení inflační prognózy a tím se podstřelení 
inflačního cíle ke konci letošního roku jeví být ještě výraznější. Na druhé straně z hlediska 
budoucích inflačních tlaků je mnohem důležitější akcelerace ceny benzínu a ropy a široká 
publicita, která tento vývoj doprovází. Protože existuje velká nejistota ohledně vlivu dovozních 
cen na další inflační vývoj, pan viceguvernér Dědek považuje ponechání výše krátkodobých 
úrokových sazeb na stávající úrovni za adekvátní měnově politické rozhodnutí. 
 
Viceguvernér Tůma: Nově dostupné informace jsou mírně proinflační, ale vzhledem k 
současné úrovni inflace a obtížnému vyhodnocení těchto krátkodobých informací neexistuje 
zatím důvod pro změnu nastavení měnové politiky. Navzdory tomu, že inflační prognóza pro 
tento rok naznačuje podstřelení inflačního cíle a s ohledem na zpoždění vlivu změny 
krátkodobých úrokových sazeb na čistou inflaci se cílový horizont měnové politiky postupně 
přesouvá na začátek roku 2001. Ekonomický vývoj je poměrně uspokojivý a stimulace 
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ekonomiky pomocí snížení úrokových sazeb by pravděpodobně neměla významný vliv. Pan 
viceguvernér Tůma proto navrhuje ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. 
 
Vrchní ředitel Hrnčíř: Nastavení měnových podmínek je v současnosti v zásadě adekvátní, 
nevytváří bariéru pro další postupující ekonomické oživení. Hlavní omezení pro výraznější růst 
HDP je nadále v institucionální oblasti. Vývoj ve vnější oblasti, především dosavadní                        
a očekávaný vývoj krátkodobých sazeb, do určité míry substituuje snížení domácích úrokových 
sazeb. Na jedné straně by případné snížení úrokových sazeb pravděpodobně přispělo k 
akceleraci neinflačního oživení pouze marginálně, na druhé straně nelze odhlížet od možných 
rizik destabilizačních faktorů v případě výraznějšího růstu zahraničních sazeb. Pan vrchní 
ředitel Hrnčíř navrhuje ponechat úrokové sazby na neměnné úrovni. 
 
Vrchní ředitel Niedermayer: Vzhledem k tomu, že dynamika mezd bude pravděpodobně 
vyšší a nelze vyloučit snížení míry úspor, lze očekávat vyšší dynamiku poptávky. I přes určitou 
fluktuaci v dynamice DPH a maloobchodních tržeb se dá předpokládat, že trend vyšší 
dynamiky těchto veličin bude pokračovat. Působení nákladových tlaků je zcela jednoznačné              
a z tohoto titulu nelze zcela vyloučit inflační překvapení. Dochází ke zvýšení dynamiky mezd 
ve veřejném sektoru a došlo ke zvýšení inflačních očekávání. Snížení úrokových sazeb by bylo 
oprávněné, kdyby ekonomika byla v krizové situaci nebo kdyby bylo nutné krátkodobě 
akcelerovat ekonomický růst. S ohledem na dosaženou fázi v ekonomickém cyklu není snížení 
změna úrokových sazeb žádoucí.  

 
Vrchní ředitel Racocha: Snížení inflační prognózy ke konci letošního roku potvrzuje, že 
dojde k podstřelení inflačního cíle v tomto roce a zatím není nejmenší signál toho, že by 
nemělo dojít ke splnění inflačního cíle v příštím roce. K určitému zmírnění měnových 
podmínek došlo z důvodu oslabení kursu koruny v horizontu posledních několika týdnů. Výše 
úrokových sazeb odpovídá dosažené úrovni ekonomického cyklu. Pan vrchní ředitel Racocha 
navrhuje ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. 
 
 
 
 
Zpracoval: RNDr. Tibor Hlédik, MA, sbor poradců bankovní rady ČNB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




