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 Protokol z jednání Bankovní rady ČNB dne 5. října 2000 

 
I.1. Úvodní slovo vrch. ředitele Hrnčíře 
Situace je charakterizována pokračujícím oživením, existujícím v podmínkách makroekonomické 
stability a relativně (s ohledem na transformující se ekonomiku) nízkoinflačního prostředí. 
Nepřevažují argumenty pro korekci těsnosti měnové politiky. Odhady letošního růstu se nyní 
vesměs korigují mírně vzhůru, pozvolna akceleruje domácí poptávka, rychleji pak hrubá tvorba 
kapitálu. Na straně nabídky jsou hlavním indikátorem oživení přímé zahraniční investice (loni 5 
mld, letos zřejmě 6 mld USD) a jejich lepšící se struktura (ve prospěch strojů a zařízení) což 
představuje silný kapacitotvorný faktor. Rovněž analýzy finančních výsledků firem jsou 
příznivější než loni. Příznivě se vyvíjejí různé poměrové ukazatele (produktivita, JMN), zejména 
v průmyslu. V nejbližší budoucnosti lze očekávat udržení příznivé korelace růstu s udržením 
makroekonomické stability. Tento závěr je však třeba relativizovat odkazem na některé 
destabilizující faktory. 
 
Rizika prohlubování nerovnovážných tendencí existují ve třech hlavních oblastech: exogenní 
nákladový šok, deficity obchodní bilance, vestavěná tendence k deficitu veřejných financí. 
Zvláště jejich paralelní působení může mít negativní důsledky nejen na inflaci, ale i na výkon 
ekonomiky. 
 
Důsledky exogenního nákladového šoku (růst cen ropy, plynu, drahý dolar) byly až dosud 
tlumeny situací ve vývoji poptávky a existencí nízkoinflačních očekávání. S tím pro nejbližší 
dobu počítá i dosavadní referenční scénář; existují však také úvahy o méně příznivém vývoji 
(barel za více než 31 $ ..), který by čistou inflaci v příštím roce posunoval k horní hranici 
cíleného pásma. Zatím převládá názor, že sekundární dopady jsou tlumené, ale při 
dlouhotrvajícím šoku se může měnit i očekávání, což by vyvolalo větší vliv na mzdy a ceny, naši 
bilanci k zahraničí a ekonomický růst. Simulaci takového vývoje ukazuje v SZ uvedený 
alternativní scénář.  
 
Nová prognóza salda obchodní bilance, která byla provedena na základě aktuálního vývoje, 
počítá s deficitem okolo 120 mld. Kč. Alternativní scénář (další zhoršení dovozních cen) ukazuje 
na deficit běžného účtu až 4,5-5 % / HDP. Rozdílný obraz poskytuje dynamika salda obchodní 
bilance (v běžných cenách) a netto vývozu zboží a služeb (ve stálých cenách). Obchodní bilance 
se za I-VII:/2000 sice zhoršila o 31 mld. Kč, ale věcné změny v tom představují váhu jen cca 9 
%, ostatní je důsledkem změn cen, tedy výrazného zhoršování terms of trade. Přitom dle údajů o 
struktuře dovozu dochází ke snižování náročnosti ekonomiky na minerální paliva, což může 
svědčit o pokroku v restrukturalizaci. Z analýzy relace domácích úspor a investic vyplývá, že 
dochází k určitému poklesu krytí investic domácími  zdroji .  
 
Fiskální vývoj: v r. 2000 dochází k určitému propadu očekávaných příjmů (nižší prodeje benzinu 
a tedy nižší inkaso spotřební daně). Nepříznivější tendence jsou pak ve střednědobém horizontu. 
Tady je důležité rozlišení strukturální a cyklické složky deficitu a rozlišení, co je a co není 
poptávkově relevantní. Předpokládané rychle rostoucí deficity veřejných financí znamenají 
značně expanzivní fiskální politiku (dodatečnou podporu poptávky v době ekonomického růstu a 
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přílivu zahraničního kapitálu), vytlačování soukromého sektoru z ekonomiky, větší zátěž pro 
budoucí běžné rozpočty (dluhová služba) a odklon od Maastrichtských kritérií. Politický cyklus 
znesnadní potřebná zásadnější řešení. Je třeba, aby ČNB signalizovala nebezpečí plynoucí z 
těchto tendencí, a kriticky posuzovala alternativy, které k řešení připravuje MF (zejm. růst 
daňové kvóty).  
 
Závěr a doporučení: ač existují rizika ve střednědobém horizontu, zpřísnění měnové politiky by 
v současné době bylo spíše kontraproduktivní, proto se doporučuje ponechat úrokové sazby na 
stávající úrovni. Přitom však analyzovat vývoj v uvedených třech oblastech tak, aby měnová 
politika mohla reagovat s potřebným předstihem. V současné době také nejsou důvody ani 
podmínky pro intervence na devizovém trhu. 
  
I.2. Diskuse 
 
Přítomni: guvernér Tošovský, viceguvernér Dědek, viceguvernér Tůma, vrchní ředitel 
Hrnčíř, vrchní ředitel Racocha, vrchní ředitel Niedermayer, vrchní ředitel Štěpánek 
 
I.2.a. Dotazy a diskuse za přítomnosti měnové sekce a poradců 
 
Vrch. řed. Štěpánek: Existují konkrétnější důkazy o kapacitotvorných efektech přímých 
zahraničních investic a o posunu v hladinách potenciálního produktu? Korespondují tyto 
tendence se zhoršováním salda obchodní bilance? Není prezentovaný alternativní scénář jakýmsi 
signálem nereálnosti současného referenčního scénáře? Chápe se vývoj bilance národních úspor a 
investic jako velmi znepokojivé poselství? Jaký je smysl hodnocení obchodní bilance ve stálých 
cenách, nepovede k podceňování propadu v b.c., který je pro chování trhů směrodatný? 
 
Vrch. řed. Racocha: Rozsah 9. situační zprávy je v podstatě stejný jako u tzv. „velké“, což lze 
považovat za chybu. Měla by poukazovat jen na změny, ke kterým v měsíci došlo, a které jsou 
relevantní pro rozhodování. Uvádění alternativního scénáře působí dojmem jistého alibi pro 
případ jiného vývoje – co je tedy relevantní pro rozhodování? Budou se alternativní scénáře 
používat i nadále? Jak vysvětlit důvody zlepšování finanční situace podnikové sféry, když  
současně neroste úvěrová emise?  
 
Viceguvernér Tůma: připojuje se k rozpakům nad optimálním rozsahem malé situační zprávy a 
přetrvávající popisností v některých pasážích, pozitivně však kvituje posun v analýzách 
některých oblastí (obch. bilance). Připojuje se k dotazu, jaké najít konkrétnější indikace o 
kapacitotvorných efektech FDI, jak postupovat při rozlišování vlivů na výsledky obchodní 
bilance. V minulé SZ byly za důvod zhoršování obchodní bilance označeny ceny, je správný 
dojem, že se nyní více klade důraz na růst dovozů pro investice a nové výrobní kapacity? Proč 
dochází k tak prudkému růstu M1 (při stabilním vývoji M2 a L)? Je správné mluvit o postupném 
(= pozvolném) oživování zejm. investiční poptávky, když jde o dost radikální vzestup?  
 
Vrch. řed. Niedermayer: připojuje se k výhradám k nadměrné rozsáhlosti „malé“ SZ, není přece 
podmínkou, aby každá kapitola měla stabilní počet stránek. Alternativní scénář není komplexně 
provázanou novou prognózou, proto s ním nelze pracovat. Nepochopitelné jsou změny prognóz o 
0,1 %. Pozitivní je pokrok v analýze obchodní bilance i fiskálu, ač tam do struktury veřejných 
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financí stále ještě není dostatečně vidět. Např. transformační instituce mají dluh 150 mld. Kč – již 
jen dopad plateb úroků má značný vliv na fiskální situaci. Naproti tomu roční potřeba zvyšování 
sociálních výdajů (o 20 mld.Kč) je vcelku pokrývána v běžných rozpočtech, aniž by bylo nutné 
nějak radikálně škrtat. Čili je nutné jít hlouběji do struktury veřejných financí, abychom 
pochopili, které položky jsou opravdu problematické. Nad rámec rizik zmíněných v úvodním 
slově existuje ještě jeden problém. Spočívá v tom, že souběžné profinancování deficitu vlády a 
obchodní bilance je jednak stále náročnější a kromě toho zranitelnější, když aktuálním 
problémem se stalo přelévání tuzemského kapitálu do zahraničí. Z časového hlediska je toto 
riziko akutnější než vývoj veřejných financí. 
 
Viceguvernér Dědek: stávající rozsah situační zprávy má výhodu v tom, že umožňuje členům 
BR komplexnější přípravu na její projednávání; např. suché konstatování, že predikce zůstává 
stejná a že se nic nezměnilo, by bylo neuspokojivé. Rozdíl velkých zpráv je spíš jen v prostoru 
vymezeném pro jejich projednání, podrobné prezentaci a diskusi s experty; přitom však i „malé“ 
SZ musí být podkladem pro rozhodování a z toho hlediska rovnocenné. V pasáži o stagnaci 
úvěrové emise žádá vyjasnění, zda  jde o jev způsobený jen velkými bankami; pokud by toto 
nebylo pravda, pak jak se tato stagnace shoduje s rostoucím optimismem v ekonomice? U 
analýzy veřejných financí je nutné definovat, co je dominantní příčinou současného trendu – zda 
spíše odkládání reforem výdajů nebo vyšší, víceméně jednorázové transformační náklady. Teprve 
podle toho je možné doporučovat reakci. Samotná upozorňování a stanoviska centrální banky 
nejsou všechno, co můžeme udělat – navíc by bylo např. účinnější zapojit se do přípravy 
„předkonvergenčního“ scénáře připravovaného vládou. Kritika nedostatečné transparence ECB 
v SZ zřejmě není na místě. 
 
Guvernér Tošovský: Pokrok v analýze obchodní bilance a kursu je významný. Na jakém 
předpokladu vývoje vývozních a dovozních cen je postavena prognóza obchodní bilance na příští 
rok? Kdy dojde k zákonitému vyrovnání jejich trendů a pozitivnímu obratu ve vývoji směnných 
relací? Zejména s ohledem na očekávaný vývoj veřejných financí by bylo žádoucí v situačních 
zprávách standardně zařazovat tabulku o současném a v budoucnu předpokládaném plnění 
Maastrichtských kritérií. 
 
Vrch. řed. Hrnčíř: rozsah situačních zpráv je do značné míry dán snahou uspokojit požadavky, 
které vycházejí z jednotlivých zasedání bankovní rady. Cestou redukce může být další omezování 
textu ve prospěch grafů a tabulek. Důkazy o příznivějším vývoji nabídkové strany jsou různého, i 
když většinou dílčího charakteru – např. jde o kvalitu strukturálních přesunů ilustrovanou 
rychlým růstem telekomunikačních služeb, lepší se různé podílové ukazatele, roste dynamika 
dovozu strojů a dalších položek,  které jsou svázány s nabídkovou stranou a růstem kapacit. Na 
druhé straně úvahy o celkovém růstu potenciálního produktu jsou stále dosti hypotetické. Smysl 
analýz obchodní bilance ve stálých cenách je v jejím vlivu na ekonomický růst a v porovnání 
s vývojem v běžných cenách. Souhlas se zapojením ČNB do zpracování předvstupní strategie 
vlády. 
 
Guvernér Tošovský: náš kritický postoj k fiskální oblasti nemůžeme přehnat, tj. dovést k tomu, 
aby bylo blokováno dokončení transformace a úhrada souvisejících nákladů. Pro ně je třeba 
nechat prostor. Spíš je třeba poukazovat na strukturální stránku rozpočtu. Cestou není zvyšování 
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státní účasti v ekonomice, ale opak. Jednotlivé indikace změn na nabídkové straně existují 
(příklad Škoda VW), nesmíme realizovat měnovou politiku tak, aby je zbrzdila.  
 
Vrch. řed. Štěpánek: Hodnocení fiskálu má dva rozměry – jednak jak vysílá poptávkové 
impulsy a jednak jaké je jeho profinancování. Na stav veřejných financí bude mít zřejmě vliv i 
situace, která nastane, až Konsolidační banka ztratí svou bankovní licenci, čili jaký bude způsob 
profinancování jejích budoucích ztrát a změna v tvorbě oprávek a rezerv. Tyto důsledky je 
žádoucí zmapovat. Při hodnocení obchodní bilance vycházejí trhy prioritně z údajů o běžných 
cenách, na ně reagují, což se ukázalo i v minulosti. Z tohoto důvodu je velký důraz kladený na 
vývoj v s.c. ošidný. Bylo by zajímavé vědět, jak se mění salda obchodní bilance a běžného účtu 
v okolních zemích, které jsou stejně jako my postiženy externím šokem vysokých cen surovin. 
Kromě toho analyzovat, jaký je vliv chování vlády na zhoršování obchodní bilance. Jak rozumět 
tvrzení o nedostatečné koordinaci fiskální politiky v EMU? Naopak, např. společný postup při 
kontrole nad výdaji rozpočtů je tam stále zřetelnější. 
 
Viceguvernér Tůma: potenciální růst byl u nás mnoha analýzami dlouhodobě označen v řádu 2-
3 % ročně; důkazy o pozitivních změnách na nabídkové straně musí být zřetelnější. Jinak 
bychom při růstu ke 3 % museli zpřísňovat měnovou politiku. Na jedné straně mluvíme o 
strukturálních efektech, na druhé straně některé úvahy jsou laděny spíše poptávkově, tj. úvahy o 
vývoji obchodní bilance i inflace. Jsou-li pozitivní změny nabídky pravdou, pak by se negativní 
důsledky do těchto oblastí nepřenášely, nebo aspoň ne moc intenzivně. 
 
Vrch. řed. Racocha: bankovní dohled nabízí spolupráci při zmapování důsledků ztráty bankovní 
licence KOB. Jaké jsou dopady sanace reálné ekonomiky ze státních zdrojů, např. 
prostřednictvím Revitalizační agentury, není toto příčinou zlepšování finanční situace výrobní 
sféry? 
 
Vrch. řed. Niedermayer: Když se podniky dostaly do neřešitelné situace a požádaly o pomoc 
státu, obvykle následovně  proúčtovaly  ztráty kumulované za delší minulé období, tím se 
změnila agregovaná data. U sanovaných firem je třeba znát rozsah vládní pomoci, která jde na 
zmírnění sociálních dopadů, což je přímý poptávkový efekt. 
 
 
I.2.b. Uzavřené jednání bankovní rady; diskuse + stanoviska 
Viceguvernér Tůma: Souhlas s návrhem měnové sekce na ponechání sazeb na současné úrovni, 
a neprovádět devizové intervence. O podobě situačních zpráv (velké x malé) doporučuje 
separátní diskusi s experty, pro kterou připraví vlastní představu. Za podstatné považuje rozlišení 
toho co se děje na poptávkové a nabídkové straně. Na nabídkové se musíme dostat do 
problematiky hlouběji, protože je klíčová pro nastavení měnové politiky: učinit si představu, jaký 
růst je pro ekonomiku udržitelný bez závažných dopadů do běžného účtu, popř. do inflace. 
Dobrou příležitostí je příští velká SZ. Pokud jde o fiskál, není to jen střednědobý horizont, ale už 
příští rok, na toto upozornit i v minutes. Zvážit, zda v minutes či na tiskové konferenci neuvést, 
že se vážně obáváme recidivy vývoje 1995-6, kdy také fiskální politika šla jiným směrem než 
odpovídalo fundamentálnímu vývoji ekonomiky.  
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Viceguvernér Dědek: Souhlas s návrhem měnové sekce. Určitá nejistota zůstává v hodnocení 
únosnosti současného úrokového diferenciálu. Diskutovaná rizika (vnější nerovnováha, veřejné 
rozpočty) nemají bezprostřední vztah k aktuálnímu rozhodování. Lze brzo očekávat diskusi o 
udržitelné míře vnější nerovnováhy a vyvarovat se toho, aby určitá tolerovatelná přítomnost 
deficitů na běžném účtu pro transformační ekonomiky nepřerostla v neochotu činit potřebná 
rozhodnutí. Důležitým faktorem, který odlišuje dnešní situaci od dřívější vnější nerovnováhy, je 
nízká inflace, spekulativní kapitál ztrácí motiv úrokového diferenciálu. Kromě věcné analýzy 
problémových okruhů je nutné si promyslet nejvhodnější platformu pro jednání s MF a vládou, 
např.společné dokumenty.  
 
Vrch. řed. Racocha: Diskuse vyjasnila témata pro příští „velkou“ situační zprávu, která 
souvisejí zejména s hlubší analýzou charakteru oživení poptávky a nabídky. Nebyly diskutovány 
otázky úrovně eura (jsou názory, že není významně podhodnoceno) a úrokového diferenciálu: 
fakt, že nedochází k významnější přeměně korunových vkladů na devizové je asi slabší argument 
než to, že velmi rostou tuzemské investice do zahraničních cenných papírů. S návrhem opatření 
souhlasí. 
 
Vrch. řed. Niedermayer: Vyznění situační zprávy spíš celkově uklidňuje některé obavy, které 
jsou spojeny se čtyřmi klíčovými problémy: i. kvantifikace důsledků růstu cen ropy, plynu a 
jejich aktuální vývoj není tak alarmující jak se nedávno zdálo; rozhodně nejsou důvodem pro 
reakci centrální banky; ii. čísla o obchodní bilanci vyhlížejí hrozivě, ale za nimi není tak 
alarmující vývoj, opět tedy není důvod k zásahu – jsou však nezbytné analýzy vylučující 
opakování chyb z poloviny devadesátých let; iii. u fiskálního vývoje hrozí riziko, že „cash“ 
přístup MF paušalizuje pohled na všechny výdaje, proto je nutné hlubší poznání o velikosti 
nastavené tendence k nerovnováze; ČNB by měla usilovat o co nejrychlejší očištění dat o 
veřejnch financí od neopakovatelných transformačních nákladů a výnosů; iv. za rostoucí riziko 
považuje nestabilitu finančních toků sloužících k profinancování deficitů veřejných rozpočtů a 
OB, která může nepříjemně a náhle překvapit. Samotná obchodní bilance nemusí být tak 
závažným problémem také proto, že ve struktuře dovážíme hodně technologií, a že časový odstup 
od zahájení stavby (nové investice) k produkci se velice zkrátil. S návrhem opatření souhlas. 
 
Vrch. řed. Štěpánek: problém vnějších vztahů vnímá vážněji než předchozí diskutující. Sice to 
neznamená nutnost přijímat rychle příslušná opatření v měnové politice, ale naše prezentace 
těchto problémů by měla být více alarmující. Diskuse přesvědčila, že o flexibilitě nabídkové 
strany a konkrétních strukturálních změnách stále mnoho nevíme. Jde o to, zda růst tažený 
tuzemskou poptávkou nepovede k velkému deficitu obchodní bilance a popř. ke krizi. Pokud jde 
o fiskál, tam je vhodnější spíše pokračovat v umírněné rétorice, a to i vzhledem k podobě nových 
materiálů MF. Problémy vyrovnanosti veřejných financí jsou vždy dlouhodobé, a proto nelze 
dělat okamžitou paniku, i když se vláda bude chovat v logice volebního cyklu – problémy jsou 
dlouhodobé, a proto vyžadují dlouhodobé řešení. Požadovat, aby si vláda zachovala kontrolu nad 
fiskálním vývojem, neznamená kritizovat různé způsoby, kterými ho chce řešit, nechovat se 
mentorsky, nepoučovat, pouze se bránit řešení přes příjmovou stranu (růst daní). Opakuje 
požadavek na zjištění vlivu chování vlády na obchodní bilanci a informaci o vlivu růstu cen 
energetických surovin na vývoj obchodní bilance v sousedních státech. S návrhem měnové sekce 
souhlasí. 
 



  Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 5. října 2000 

6 

Vrch. řed. Hrnčíř: Stanovisko a doporučení je obsaženo v úvodním slově k materiálu 
 
Guvernér Tošovský: Pokud jde o přístup k vývoji veřejných financí, účinnější podporu postoje 
MF vůči ostatním resortům popř. dalším oponentům by přineslo spíše radikálnější než příliš 
opatrné formulování našich odborných stanovisek Jde o to, aby závažnost problému lépe chápalo 
více zodpovědných lidí. Vývoj vnějších vztahů také vnímá vážněji, prognóza varovná je, přitom 
v analýzách světové a evropské ekonomiky není jasno, do jaké míry bude hospodářský růst 
ovlivněn cenami ropy a plynu. Na nás dopadnou rozhodně intenzivněji. Obě intervence (euro, 
ropa) byly zřejmě v pořádku a měly by alespoň psychologicky zapůsobit na očekávání. Inflační 
prognóza zůstává v koridoru, tím zbývá určitý prostor k akomodaci cen, ale na druhé straně 
nesmí být vyplněn tak, aby vyvolal zhoršené inflační expektace, které by vedly k excesivnímu 
nárůstu mezd. Prohloubení analýz, které bylo pro některé oblasti požadováno ze strany členů 
bankovní rady, musí vyústit v závěr, zda jsou anebo nejsou měnové nástroje adekvátně 
nastaveny, a to je úkol pro příští, velkou situační zprávu. Souhlas s návrhem. 
Konstatuje, že bankovní rada jednomyslně přijala rozhodnutí neměnit nastavení úrokových sazeb 
a nerealizovat devizové intervence. Pokud jde o podobu situačních zpráv, ponechává se diskuse a 
případné další rozhodnutí na poradu s příslušnými experty. 
 
 
I.3. Úkoly 
  
V příští situační zprávě se zaměřit na 
 Hlubší analýzu a konkretizaci kapacitotvorných efektů, zejména těch, které souvisejí 

s realizací přímých zahraničních investic, a propočtů potenciálního produktu; 
 Prohloubit analýzu fiskální situace s důrazem na oddělení nových poptávkových impulsů od 

financování existujících či transformačních deficitů, 
 Zavedení tabulky, permanentně informující o stavu a výhledu vývoje plnění čtyř 

konvergenčních (Maastrichtských) kritérií 
 
I.4. Rozhodnutí 
 
 Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně ponechat 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB beze změny.  
 
I.5. Pilotní verze Závěrečných prohlášení (Final Statements) 
 
Vrch. řed. Hrnčíř: Hospodářské oživení pokračuje v podmínkách makroekonomické stability a 
nízkoinflačního prostředí. O možnosti vzestupu potenciálního produktu existuje více dílčích 
signálů. Poměrně příznivě se vyvíjejí hlavní indikátory vnitřní rovnováhy, deficity obchodní 
bilance a veřejných financí nejsou dosud důvodem k bezprostřední reakci měnové politiky. 
Doporučuje ponechat úrokové sazby beze změny a v současných podmínkách neprovádět 
devizové intervence. 
 
Viceguvernér Tůma: Za klíčový faktor pro nastavení měnové politiky je nutné považovat 
zjištění skutečného vývoje na nabídkové straně a hmatatelnější důkazy o vzestupu potenciálního 
produktu. Z toho odvodit závěr, jaké tempo růstu je pro ekonomiku udržitelné bez negativních 
dopadů do běžného účtu a inflace. Vývoj veřejných financí může už v r. 2001 přinést nebezpečný 
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rozpor mezi fiskální politikou a fundamentálním vývojem ekonomiky. Souhlas s návrhem vrch. 
řed. Hrnčíře.  
 
Viceguvernér Dědek: Diskutovaná rizika, tj. vnější nerovnováha a deficity veřejných rozpočtů 
sice nemají beprostřední vztah k aktuálnímu rozhodování, ale je nutné je do hloubky analyzovat, 
nezastírat, a včas upozorňovat na rizika, aby nedošlo k opakování vývoje z poloviny 90. let. 
Kromě toho se snažit o nalezení společné platformy s vládou při zpracování dalších materiálů o 
hospodářské strategii. Souhlas s návrhem vrch. řed. Hrnčíře. 
 
Vrch. řed. Racocha: Kromě dvou hlavních problémových okruhů (veřejné finance, obchodní 
bilance) je nutné ještě diskutovat vliv úrokových diferenciálů na odliv kapitálu do zahraničních 
cenných papírů a příčiny zlepšování finanční situace podniků při úvěrové stagnaci – zda nejsou 
důsledkem vládní podpory prostřednictvím programů revitalizace. Má být jasně řečeno, že tzv. 
alternativní scénáře nemají základní relevanci pro rozhodování o měnové politice. Souhlas 
s návrhem vrch. řed. Hrnčíře. 
 
Vrch. řed. Niedermayer: Růst cen energetických surovin a vývoj obchodní bilance není tak 
alarmující, aby byl už důvodem pro reakci centrální banky. Za větší riziko je nutné považovat 
volatilitu kapitálových toků, která by mohla způsobit problémy ve financování deficitů běžného 
účtu i veřejných financí. Analýzy veřejných financí musí být ještě hlubší, aby bylo možné oddělit 
jednorázové faktory od zabudovaných tendencí k nerovnováze, poptávkotvorné výdaje od 
ostatních.  Souhlas s návrhem vrch. řed. Hrnčíře. 
 
Vrch. řed. Štěpánek: Problém vyrovnanosti vnějších vztahů je vážnější proto, že signalizované 
deficity v běžných cenách jsou hlavním vodítkem pro chování trhů. Signalizace problémů z naší 
strany má být důraznější, možnost opakování krizového vývoje z let 1996-7 je docela reálná. 
Naproti tomu pro oblast veřejných financí se ze strany vlády rýsují některé pozitivní přístupy, 
které je třeba podpořit. Souhlas s návrhem vrch. řed. Hrnčíře. 
 
Guvernér Tošovský: Vývoj vnější nerovnováhy a podmínek na zahraničních trzích s ohledem na 
otevřený charakter malé české ekonomiky může už být považován za varovný. Inflační prognóza 
zůstává v koridoru a existuje zde určitý prostor pro akomodaci cen vyvolanou náklady na dovoz 
surovin. Nelze však připustit, aby tento pohyb přerostl do změny inflačních očekávání a 
navazující mzdové a nákladové tlaky. Souhlas s návrhem vrch. řed. Hrnčíře. 
 
 
 
 
 Zapsal: Ing. P. Krejčí, Tým měnových poradců Bankovní rady ČNB
 
 
 
 
 
 
 




