
  Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 21. 12. 2000 
 

 1

Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 21. 12. 2000 
 
 
I.1. Úvodní slovo viceguvernéra Dědka 

Po relativně dlouhou dobu pracuje měnová politika s paradigmatem nízkoinflační ekonomiky, 
a to na pozadí mírného růstu, který tlumí poptávkové inflační tlaky, a za souběhu externího 
nákladového šoku, jenž dle očekávání má dočasný charakter. Vedle toho je ekonomika 
vystavena rostoucím deficitům běžného účtu, financovaným zvýšeným přílivem FDI, který 
rovněž svým vesměs apreciačním působením na kurz (po odhlédnutí od diferencovaného 
vývoje vůči dolaru a euru) přispívá k potlačování inflačních tlaků. Signalizují nové informace 
nutnost přehodnocení tohoto paradigmatu? 

Dva důležité údaje hovoří ve prospěch stávajícího pohledu. 

Čistá inflace za listopad se dotkla spodního okraje predikovaného intervalu. Tato dosažená 
skutečnost byla výslednicí mírně vyššího růstu cen potravin (0,3 %) a stagnace korigované 
inflace, vyvolané především poklesem cen pohonných hmot (o 1,1%). Vzhledem k nízkému 
růstu v segmentu regulovaných cen (0,1 %) vykázal i celkový index spotřebitelských cen 
zvýšení jen o 0,1%. Cenový vývoj tedy již čtyři měsíce za sebou zůstává příznivý a nezakládá 
očekávání nárůstu inflace v důsledku sekundárních efektů nákladového šoku. 

V souladu s  předpoklady měnové sekce byly i nové informace o HDP. Růst 2,2 % ve 3. 
čtvrtletí potvrzuje, že oživení nelze v žádném případě charakterizovat jako akcelerující, ale 
jako pozvolné, mdlé. Toto hodnocení je podepřeno dalšími dvěma argumenty. Výsledek byl 
významně ovlivněn efektem snížení srovnávací základny. Pokud by ČSÚ neprovedl revizi 
údajů za předchozí rok (celkem pokles z hodnoty -0,2 % na -0,8 %, z toho ve 3. čtvrtletí z 1 % 
na 0,4 %), HDP by vzrostl pouze o 1,5 %. Dalším korektivem je  též významný podíl 
obtížněji interpretovatelné položky „změna stavu zásob“ na výsledném čísle. Z pohledu 
inflačních tlaků je příznivý relativně vysoký nárůst položky hrubá tvorba fixního kapitálu 
(9,1 %). Oživení investiční činnosti probíhá především v segmentu investic do strojů a 
zařízení, do značné míry jsou však investice uspokojovány z dovozu. K hospodářskému růstu 
přispělo i zvýšení spotřeby domácností (2 %), založené ovšem – což může vyznívat 
znepokojivě -na snížení tvorby hrubých úspor, nikoliv na růstu reálného disponibilního 
důchodu. V negativním směru působilo na hospodářský růst ve 3. čtvrtletí razantní 
prohloubení záporného čistého vývozu. Saldo zahraničního obchodu dosáhlo -27,4 mld Kč a 
ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se zhoršilo téměř o 17 mld Kč,  a to přes 
poměrně vysoký nárůst vývozu zboží a služeb (16 %), jenž však nedosahoval dynamiky 
dovozu (21,6 %).  

Růst průmyslové produkce, měřený indexem očištěným o počet pracovních dnů, dosáhl 
v říjnu 4,6 %, očištěné tržby z průmyslové činnosti za stejné období 7,5 %. IPP roste 
v posledních měsících přibližně o 5 až 7 procentních bodů vyšším tempem než ve stejném 
období předchozího roku, kde ovšem meziročně klesal. Ukazuje se, že tento růst je stále tažen 
pouze několika odvětvími (dopravní prostředky, elektrické a optické přístroje, výroba strojů a 
zařízení, guma a plasty, dřevozpracující průmysl, textil a oděvy), zatímco ostatní odvětví 
přispívají k růstu jen minimálně (potravinářský, papírenský a polygrafický průmysl, výroba 
kovů, sklo a keramika) případně ho snižují (kožedělný, farmaceutický a chemický průmysl). 
Růst průmyslové produkce je v souladu s naší predikcí a do konce roku neočekáváme žádné 
výraznější změny, s výjimkou zpomalení růstu výroby elektřiny v důsledku teplejšího počasí. 

Příznivou zprávou je i postupné vyhasínání externího šoku vyvolaného nárůstem cen ropy, 
což lze dokumentovat indexem PPI za listopad. Ačkoli se tento šok, stejně jako v mnoha 
jiných zemích, promítal do poměrně vysokého tempa růstu cen průmyslových výrobců (od 
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počátku roku 4 až 5 %, v listopadu meziročně 5,9 %), do spotřebitelských cen se přenášel 
v mnohem menším rozsahu, neboť byl účinně tlumen nízkou poptávkou, příznivým vývojem 
jednotkových mzdových nákladů a silně konkurenčním prostředím. 

Do našich představ neinflační ekonomiky konečně zapadá vývoj peněžní zásoby. Meziroční 
růst agregátu M2 v listopadu činil 6,9 % a od září se tak pohybuje pod úrovní 7 %. V rámci 
tohoto agregátu nadále působí stagnující příspěvek úvěrové emise, který zůstává minimální. 
Po očištění o korekce v úvěrovém portfoliu ČSOB dosáhl přírůstek úvěrů přibližně 1%, v 
reálném vyjádření zaznamenaly úvěry pokles o 5 %.  Uvedená bariéra je neutralizována 
financováním investic ze zahraničí, a to prostřednictvím FDI i čerpáním úvěrů. 

Jako protiinflační faktor působí rovněž korekce optimistických očekávání ohledně 
ekonomického růstu v USA a EU. K výraznému zpomalení došlo zejména v USA, kde ve 3. 
čtvrtletí 2000 činil meziroční přírůstek HDP pouze 2,4 %, oproti 5,5 % ve čtvrtletí 
předchozím, na což FED reagoval oznámením „biasu“ k uvolnění měnových podmínek. Pro 
českou ekonomiku je bezpochyby ještě významnější informace o zpomalení, byť mírném, 
hospodářského růstu v Německu ze 3,3 % ve 2. čtvrtletí na 2,8 % ve 3. čtvrtletí roku 2000. 

Na druhé straně je zřejmé, že střednědobá inflační rizika přetrvávají a koncentrují se do dvou 
notoricky známých oblastí: do potenciálně nevyváženého vývoje ve mzdové oblasti a 
narůstání deficitu veřejných rozpočtů. V této souvislosti měnová sekce zpracovala dvě 
analýzy, které se pokoušejí o podrobnější pohled a odhad možných měnových dopadů.  

Požadavek odborů na 10%ní růst nominálních mezd není konzistentní s principem souladu  
růstu  mezd  a  národohospodářské  produktivity   práce. Argument odborů jednak není 
založen na růstu průměrné produktivity v celé ekonomice, jednak vychází z obratových 
ukazatelů, nikoli z přidané hodnoty v odvětví. Nadto růst produktivity v průmyslu a 
stavebnictví, kterým odbory argumentují, byl do značné míry odrazem relativně silného 
poklesu zaměstnanosti v těchto dvou odvětvích, což staví otazník nad prolongací tohoto 
trendu i pro rok příští. Podrobnější analýza požadavku odborů nicméně ukazuje, že by se 
nejednalo o výraznou odchylku od parametrů mzdového vývoje neakcelerujícího ve 
střednědobém období inflaci. Očekávat lze působení řady záklopek proti prosazování mzdové 
inflace. Odbory deklarovaný požadavek na zvýšení nominálních mezd se týká jen tarifní 
složky, tedy přibližně 70 % základní mzdy, a omezeného okruhu pracovníků. Při vyloučení 
malých podniků a firem pod zahraniční kontrolou, kde je pozice odborů slabá či nulová, a 
podniků v druhotné platební neschopnosti či v konkursu, se jedná přibližně o 45 % 
z celkového počtu pracovníků v národním hospodářství. Svoji úlohu má i úroveň 
nezaměstnanosti v rozsahu 8-9 %. 
Ani rizika z nepříznivého vývoje fiskálu se nezdají být v současnosti tak velká, aby 
vyžadovala urgentní zásah měnové politiky. V této souvislosti byla pozornost věnována 
zejména vývoji sklonu výnosové křivky státních dluhopisů a otázce, zda lze na základě tohoto 
vývoje predikovat budoucí měnové dopady. Z analýzy nelze odvodit jednoznačné závěry. 
Jednak samotná velikost sklonu výnosové křivky nepřesahuje kritickou mez - spread mezi 
roční a desetiletou splatností dosahuje přibližně 2 procentní body. Zatímco krátký konec 
křivky nezaznamenal velký posun (za poslední půlrok přibližně 0,5 procentního bodu), nárůst 
ve středu a na dlouhém konci byl výraznější a pohybuje se kolem jednoho procentního bodu.  
Růst sazeb na dlouhém konci zřejmě není způsoben pouze očekávanou výší veřejného dluhu, 
ale též snahou investorů diverzifikovat portfolia a také očekáváním růstu ekonomiky a vyšší 
inflace v budoucím období. Nadto na začátku prosince se trend růstu sazeb zastavil a přešel ve 
slabý pokles, což může signalizovat určité přehodnocení budoucího růstu a inflace. 

Makroekonomickým rizikem pro příští rok zůstává relativně vysoký poměr deficitu běžného 
účtu k HDP, přibližně -4,4%. Příznivý vliv předpokládaného zlepšování směnných relací na 
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vývoj obchodní bilance bude zřejmě tlumen nárůstem dovozů v důsledku mírného zvýšení 
domácí poptávky a zpomalením vývozu v důsledku zpomalování tempa růstu světové 
ekonomiky. 

Zvýšenou pozornost je proto třeba věnovat vývoji platební bilance, která se ve 3. čtvrtletí 
dostala poprvé v tomto roce do deficitu přibližně 12 mld Kč, když aktivní saldo finančního 
účtu nestačilo pokrýt rostoucí schodek běžného účtu. Na tomto výsledku se podílel i mírně 
nižší příliv přímých zahraničních investic (34,2 mld Kč) a ve srovnání s předchozími 
čtvrtletími vyšší  čistý odliv portfoliových investic (19,9 mld Kč), který však byl do značné 
míry důsledkem mimořádné jednorázové splátky obligací ČNB ve výši 12,5 mld Kč.  

Jestliže poslední situační zprávy se soustřeďovaly na identifikaci faktorů, které zvyšovaly 
inflační rizika, potom novým momentem této situační zprávy je připomenutí nezanedbatelné 
síly faktorů působících opačným směrem. Jde zejména o úroveň kurzu, kde ve 4. čtvrtletí 
dochází k výraznějšímu rozdílu oproti referenčnímu scénáři. Mezi tyto faktory se řadí též 
neakcelerující růst HDP, vyprchávání externího nákladového šoku a slabý vliv sekundárních 
cenových dopadů. Tento aspekt diskuse bude zvýrazněn pravděpodobným slabým 
podstřelením letošního inflačního cíle. Těmto otázkám budeme muset věnovat zvýšenou 
pozornost v lednové "velké" situační zprávě. 

Při zpracování prognózy inflace pro konec roku 2001 zůstaly prozatím zachovány referenční 
scénáře exogenních veličin. Změnou oproti dosavadní prognóze inflace je opuštění 
předpokladu, že od 1. ledna 2001 bude přesunuta značná část služeb do vyšší sazby DPH. 
Tento technický důvod vedl ke snížení predikce střední hodnoty čisté inflace v prosinci 2001 
o 0,3 procentního bodu. V logice inflačního cílení tudíž není nutné přistupovat ke změně 
nastavení úrokových sazeb. Ve stejném duchu vyznívá i zmíněná absence robustních 
aktuálních informací, které by ukazovaly na zvýšení akutních inflačních rizik. 

Ve vztahu k devizovým intervencím situační zpráva rekapituluje argumenty ve prospěch i 
v neprospěch aktivace tohoto nástroje měnové politiky. Pro intervence by hovořila zejména 
apreciace kurzu na pozadí  zhoršování běžného účtu platební bilance. Naproti tomu proti 
jejich realizaci stojí úvaha, že růstová fáze, v níž se nachází naše ekonomika, připouští jistou 
apreciaci kurzu, aniž by tím byla ohrožena cenová konkurenceschopnost. Apreciace současně 
tlumí rizika a dopady vnějšího nabídkového šoku. Navíc ani aktuální situace na 
mezinárodních devizových trzích nepřeje jednoznačným závěrům ohledně intervencí. Úkolem 
měnové sekce zůstává v co nejbližší době se podrobněji vyjádřit k výše zmíněným otázkám. 
Při zvážení všech argumentů pro a proti měnová sekce v současnosti nedoporučuje provádění 
devizových intervencí na oslabení kurzu koruny.   

 
 
I.2. Diskuse 
 
Přítomni: guvernér doc. Ing. Z. Tůma, CSc., viceguvernér Ing. O. Dědek, CSc., 
viceguvernér RNDr. L. Niedermayer, vrchní ředitelka Ing. M. Erbenová, Ph.D.,  vrchní 
ředitel doc. Dr. Ing. J. Frait, vrchní ředitel Ing. P. Racocha, MIA., ministr financí ČR 
doc. Ing. P. Mertlík, CSc. 
 
 
I.2.a. Diskuse za přítomnosti měnové sekce a poradců
 

guvernér Tůma: Děkuje za úvodní slovo a dává prostor pro dotazy.  
 
viceguvernér Niedermayer: Vyslovuje tři technické dotazy k textu situační zprávy: (i) 
znamená projekce na str. 4, že připouštíme v příštím roce pokles ekonomiky, (ii) jaké závěry 
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je možno vyvodit z divergence očekávání tržních subjektů od našich prognóz (str. 7), (iii) je 
možno vysvětlit konfliktní informace o zlepšení salda zahraničního obchodu o 9O miliard za 
minulých pět let a o zhoršení v posledním roce?  Doporučuje pracovat průběžně na analýzách 
výnosové křivky. Nakonec reaguje na úvodní slovo tím, že nesdílí interpretaci o „mdlém“ 
oživení. Je pravdou, že inflační tlaky je možno v současnosti hodnotit jako mírné, což je 
posun oproti počátku letošního  roku,  kdy byly hodnoceny jako rizikovější. Hodnocení 
oživení se ale také posunulo, a to směrem k odhadům vyššího růstu.   
 
vrchní ředitel  Frait: Vznáší nejprve technické dotazy: (i) jak by vypadala projekce inflace 
pro příští  rok, pokud by byl změněn předpoklad o kurzu směrem k silnější koruně, (ii) jak 
interpretovat prognózu meziměsíční čisté inflace na prosinec 2000 (hodnota 0,7), (iii) jak by 
vypadala prognóza inflace po očištění od vlivu externího šoku? Dále vyslovuje připomínku 
k zaměření materiálu. Prognóza pro prosinec 2000 by měla být zařazována mezi informace, 
neboť na ni měnová politika nebude reagovat. Mnohem větší důraz  by měl být kladen na 
analýzu budoucího vývoje. Nyní je podstatný očekávaný vývoj na konci roku 2001. Na závěr 
komentuje text doporučení rozhodnutí. Argument o trvalém trendu zhodnocování měny je 
argumentem proti (nikoli pro) používání devizových intervencí (sterilizovaných) jako nástroje 
měnové politiky. 
 
vrchní ředitel Racocha: Připojuje se k předchozím dotazům. Je zajímavé, že trh si vyvozuje 
z dostupných informací jiné závěry než centrální banka. Je třeba vysledovat důvody 
divergence. Doporučuje také pokračovat v analýzách výnosové křivky. Financování veřejného 
dluhu bude dražší a problém bude spíše vzrůstat. Dotazuje se, jak interpretuje měnová sekce 
údaje o běžném účtu – jde o výkyv nebo o trvalejší problém, se kterým se budeme muset 
naučit žít?  Komentuje údaje v situační zprávě o vykazování objemu finančních derivátů jako 
zajímavé a dotazuje se, jakou metodologií byla data zpracována. 
 
vrchní ředitelka Erbenová: Navazuje na předchozí technické dotazy: (i)  jak interpretovat 
projekci HDP na rok 2001 (v tabulce na str. 4), (ii) změna nominální mzdy je označena jako 
věcná (v téže tabulce), což odporuje argumentaci dále v textu, kde se uvádí (str. 22), že 
projekce zůstává zachována, (iii) nepřeceňuje projekce vývoje úvěrové emise rychlost 
konsolidace bankovního sektoru, (iv) je možno okomentovat obrázek běžného účtu (str. 22) 
v souvislosti s posledními údaji (pokud již byla publikována), (v) jakou definici zahraničního 
vlastnictví používá ČSÚ (není příliš úzká)?   
 
ministr financí Mertlík: Ministerstvo financí (MF) hodnotí situační zprávu jako dokument, 
který podává analýzy v souladu s očekáváními MF. Jediný rozdíl je v prognóze HDP na rok 
2001, kterou vidí ČNB pesimističtěji. Situační zpráva vyznívá v tomto směru rozdílně od 
úvodního slova. MF je obdobně jako ČNB znepokojeno vývojem běžného účtu a sleduje, zda 
se zvýšená domácí poptávka nepřelévá do dovozu. MF v tomto směru připravuje opatření 
v oblasti obchodní politiky. Nový celník sazebník bude mít například vliv na obchod s Čínou, 
který je pro českou ekonomiku deficitní. 
 
viceguvernér Niedermayer: Navazuje na dotazy k problematice struktury platební bilance  
otázkou, zda můžeme očekávat zvýšenou volatilitu na forexu například jako důsledek odlivu 
portfoliových investic. Problém vidí také v tom, jak se ČNB dívá na vývoj mezd. Ptá se, zda 
je navázání mezd na vývoj CPI (namísto indexu odvozeného od přidané hodnoty) neutrální 
z pohledu národohospodáře.  
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vrchní ředitel  Frait: V souvislosti s diskusí o mzdách poukazuje na to, že by měl být také 
řešen vztah kurzu a mezd.  
 
guvernér Tůma:  Žádá o stanovisko k problému, zda po diskusi s odbory je ještě třeba 
zdůrazňovat mzdové riziko. Navíc zřejmě otázka mzdové nákazy není vnímána jako 
nebezpečí. Problémem, který vyžaduje další analýzu je vliv diversifikace portfolií na 
ekonomický vývoj. Příklady témat je výnosová křivka a odliv krátkodobého kapitálu. 
Dotazuje se, zda je výsledek z Přílohy 2 (výše dluhu neomezuje autonomii měnové politiky) 
robustní. Požaduje ujasnit argumentaci  kolem deficitu běžného účtu – vidíme vývoj jako 
rizikový nebo je v souladu s investiční expanzí? Žádá ministra financí, zda by se mohl 
vyjádřit k otázce přímých zahraničních investic. Upozorňuje, že prosincová prognóza  má sice 
pro interní rozhodování pouze roli informace, ale pro komunikaci s veřejností je to důležitý 
údaj, ke kterému je třeba zaujmout stanovisko. Bude třeba okomentovat, že projekce míří 
k dolní hraně cíle. Dotazuje se, proč si měnová sekce stojí za odhadem prosincové čisté 
inflace (hodnota 0,7). Vznáší také technický dotaz z písemného stanoviska vrchního ředitele 
Štěpánka o divergenci inflačních očekávání trhu od projekce ČNB. 
 
viceguvernér Dědek: Reaguje na diskusi o hodnocení ekonomického růstu. Měnová sekce 
hodnotí ekonomický růst jako mírný. Označení „mdlý růst“  bylo použito jako  synonymum 
pro pozvolný mírný apod.. Změna stavu zásob je  ze statistického hlediska  problematickým  
indikátorem oživení, protože vedle svého ekonomického obsahu má také povahu  residuální 
položky. Také zohlednění poslední korekce dat ze strany ČSÚ vede k domněnce, že růst je 
mírný. Konstatování, že oživení spotřeby se odehrává na úkor poklesu míry úspor, vychází ze 
základní národohospodářské identity. Podstatnějším problémem  je nalézt faktory, které 
vedou k současnému vývoji na běžném účtu. Několik otázek směřovalo k prognóze 
prosincové čisté inflace. Diskutované číslo je důsledkem zvolené metody relativně vyšší než 
nejlepší prognóza měnové sekce, protože pevným bodem metody prognózy používané 
v současnosti je roční prognóza. Při postupném dosazování známých údajů za měsíční 
prognózu dochází ke kumulaci chyby. Alternativou, kterou osobně preferuje, by byla  metoda, 
která pracuje s pohyblivou roční prognózou.  V oblasti platební bilance zatím není jasné, proč 
deficit běžného účtu přestal být kryt tokem FDI. V současnosti ale probíhají práce na odhadu 
platební bilance pro rok 2001. 
 
viceguvernér Niedermayer:  Reaguje na diskusi o derivátech na finančním účtu platební 
bilance. Upozorňuje, že pokud není jasné, co tato položka zaznamenává, je obtížné ji dále 
analyticky využívat či interpretovat.  
 
ministr financí Mertlík:  Reaguje na otázku o FDI. Ačkoli se diskutuje řada privatizačních 
projektů, realizován bude zhruba stejný objem jako letos.  Například termín privatizace ČEZ 
není reálný, očekávaná lhůta je spíše léto 2002.  
 
viceguvernér Niedermayer:  Reaguje znovu na úvodní slovo, které může navozovat – 
přehnaně řečeno - dojem, že je třeba snížit sazby na 3% a připravit se na recesi. 
 
guvernér Tůma: Vznáší otázku, která parafrázuje jednu z otázek položených během 
předchozích jednání, může měnová sekce okomentovat, co by se muselo stát, aby naše 
projekce růstu ukazovala vyšší tempo? Znamená konzervativní odhad, že měnová sekce 
považuje tempo potenciálního produktu za trvale nízké mezi 2-3%? 
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viceguvernér Dědek: Poukazuje na to, že diskuse se zbytečně soustřeďuje na extrémní 
scénáře. Situační zpráva nezpochybňuje, že v české ekonomice započaly procesy 
(restrukturalizace, očištění bank, příliv FDI), které povedou k vyššímu růstu.V úvodním slově 
bylo označení „mdlý“ použito při hodnocení posledního údaje o HDP, který vypovídá pouze o 
minulosti.  Otázka, co dělat, aby ekonomika rostla rychleji, je relevantní, ale měnová politika 
v této oblasti nemá příliš možností. Jejím přínosem pro růst je vytvoření prostředí pro 
dlouhodobou stabilitu sazeb a kurzu. Polemika o poklesu míry úspor měla spíše statistický 
charakter. Existují ekonomické důvody pro hlubší analýzu, je-li souběžně komentován určitý 
problém na straně deficitů běžného účtu. . Reálné výnosy z úspor jsou nízké (záporné). Této 
hypotéze nasvědčuje i  vývoj M1. Vývoj míry úspor je výzvou pro měnovou sekci k dalším 
analýzám.  
 
ministr financí Mertlík: Centrální banka může napomoci ekonomickému růstu v oblasti 
bankovního dohledu, nikoli v oblasti měnové politiky. Po analýze efektu prvních aukcí by 
snad bylo možné znovu se vrátit k otázce regulatorních opatření v oblasti kolaterálů. 
 
vrchní ředitel Racocha:  Upozorňuje, že zmíněné opatření neovlivňuje ochotu bank půjčovat 
bonitním klientům. Opatření vyhasne během velmi krátké doby, protože termín, do kterého 
bylo třeba vytvořit opravné položky na staré ztrátové úvěry, je 31.12.2000. Během několika 
málo měsíců proběhne v BR fundamentální diskuse na toto téma.   
 
guvernér Tůma:  Konstatuje, že situační zpráva nevyznívá jednoznačně optimisticky nebo 
pesimisticky v prognóze růstu. Připomíná, že v letošním roce došlo na počátku roku 
k mírnému podcenění oživení. 
 
viceguvernér Niedermayer:  Navrhuje, aby bylo komunikováno, že ekonomický růst je 
v souladu s letošní prognózou. Budoucí zdroje růstu je třeba vidět ve všech složkách, které 
budou vykazovat mírné postupné oživování, které dostane ekonomický růst k číslům kolem 
3%.  Nová informace je ve vyhodnocení inflace, která je nižší než původní očekávání (z 
počátku roku). 
 
 

 
I.2.b. Uzavřené jednání bankovní rady 
 

guvernér Tůma:  Navrhuje, aby se prosincový záznam psal dle dosavadního schématu a 
bankovní rada dokončila diskusi na téma nové struktury diskuse v lednu, protože 
viceguvernér Dědek nebyl přítomen na předchozím jednání. Část označovaná jako Pilotní 
závěrečná prohlášení bude vypuštěna již od prosince. 
 
vrchní ředitel  Frait: Ve své úvaze o měnově-politickém rozhodnutí vychází z projekce čisté 
inflace, jak je prezentovaná v situační zprávě, která je mírně pod inflačním cílem pro prosinec 
2001. Upozorňuje, že prognózu si modifikuje o rizikové faktory, které směřují k přecenění 
inflačních vlivů. Prognóza například nezohledňuje vliv silné koruny ani nedávný vývoj M2. 
Po zohlednění těchto faktorů by došlo ke korekci prognózy směrem dolů. Souhlasí s návrhem 
sazby ponechat. Zároveň ale doporučuje komunikovat, že centrální banka neočekává inflační 
tlaky a že posilující koruna je reálnou alternativou. Alternativou je snížit sazby o 0,25 p.b. 
s cílem signalizovat, že máme jiná očekávání inflace než trh. Dále navrhuje diskutovat 
s experty kontroverzní oblasti: (i) role kurzu v měnové politice, (ii) mzdy a trh práce, (iii) 
délka prognostického horizontu a technika korekce prognózy. 
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vrchní ředitelka Erbenová:  Souhlasí s vyzněním situační zprávy. Ekonomika vykazuje 
známky pomalu akcelerujícího (nikoli mdlého) růstu. Ekonomická situace v roce 2001 nebude 
dramaticky odlišná. Jako pravděpodobnější vidí vývoj čisté inflace v roce 2001 v dolní části 
intervalu projekce. Tady se připojuje k hodnocení vrchního ředitele Fraita. Mezi faktory, které 
snižují pravděpodobnost vyšší inflace, řadí očekávané zpomalení růstu v Evropě,  
zhodnocování kurzu a růst dlouhých sazeb. Doporučuje komunikovat, že dochází 
k autonomnímu zpřísnění měnových podmínek na finančním trhu. Na druhou stranu nelze 
tyto faktory přeceňovat, protože existují i inflační rizika. Skokový nárůst některých cen a 
vývoj PPI může vyvolat zhoršení inflačních očekávání. Pokud se týká vývoje M2 tak – po 
vysvětlení metodiky odhadu ze strany měnové sekce – považuje hypotézu o přecenění 
rychlosti konsolidace bankovního sektoru a o riziku nefunkčnosti úvěrového kanálu za 
oprávněnou.  V oblasti mezd známe vývoj v nepodnikatelské sféře. Pro vývoj v podnikatelské 
sféře   nebude zřejmě relevantní rétorika odborů, ale tvrdé rozpočtové omezení, kterému čelí 
soukromý sektor. Vyšší růst mezd lze očekávat v sektorech s vyšší produktivitou, to ale 
nebude mít agregovaný dopad. Souhlasí s návrhem rozhodnutí neměnit sazby. 
 
viceguvernér Niedermayer:  Situační zprávu hodnotí jako dobře napsanou. Upozorňuje, že 
nejsou k dispozici žádné nové informace. Nová projekce bude až v lednu, což je v pořádku. 
Oproti počátku roku se zdají inflační rizika nižší. Pokračují rizika externí. Dále reaguje na 
návrh vrchního ředitele Fraita zvážit jako alternativu návrhu signální snížení sazeb. Tento 
návrh dle jeho porozumění říká, že nastavení sazeb je v pořádku, ale že je třeba neustále 
komunikovat a tuto hypotézu ověřovat. Varuje před tvrzením, že inflace je nízká. Stále 
hovoříme o inflaci CPI 5%. Přitom v našem regionu se inflace postupně snižuje (Slovensko je 
na 7%, Polsko na 9% a Maďarsko na 10%). Vyšší inflace by tedy znamenala přesun do druhé 
ligy v tempu růstu cen  se všemi následky – například vyššími sazbami. Pokud se týká 
koruny, nedoporučuje komunikovat, že posilující koruna je přijatelný scénář, protože toto 
prohlášení povede okamžitě k posílení koruny. Je optimističtější v hodnocení blokace 
úvěrového kanálu než vrchní ředitelka Erbenová. Problematické banky jsou velké vzhledem 
k objemu stávajících úvěrů, nikoli vzhledem k objemu možných nově přidělených úvěrů. 
Zahraniční banky se spojují a začínají se zaměřovat na domácí klienty. Souhlasí s návrhem 
rozhodnutí. 
 
vrchní ředitel Racocha:  Charakterizuje prosinec 2000 jako období, ve kterém  nejde o 
rozhodování o změně sazeb, ale o rozhodování, jak zachování výše sazeb komunikovat 
směrem k veřejnosti. Diskuse je méně vypjatá než v předcházejícím období. Minulé záznamy 
z jednání zdůrazňují řadu inflačních rizik – běžný účet, fiskální politiku, mzdový vývoj, která 
jako by nás během dnešního jednání přestala pálit. Je třeba promyslet komunikační strategii a 
rozhodnout se, zda chceme přestat rizika zdůrazňovat a – pokud ano – jaká bude argumentace 
změny postoje. Schůzka s odbory ani poslední údaje o fiskální politice nepřinesly argumenty 
pro uklidnění. Naopak během jednání zaznělo, že je dobře, že dochází k autonomnímu 
zpřísňování měnové politiky (prostřednictvím kurzu a dlouhých sazeb). Je třeba pečlivě 
posoudit vyznění veřejného záznamu z prosincového jednání. Souhlasí s návrhem opatření.  
 
ministr financí Mertlík: Vyjadřuje se ke dvěma zmíněným rizikům. Mzdový vývoj na 
agregované úrovni není hrozbou, ačkoli některé sektory zřejmě vykáží rychlý růst mezd. U 
zahraničního obchodu je možno očekávat zhoršení vývoje. 
 
guvernér Tůma: Informuje nejprve o schůzce s odbory. Pohled na ekonomický vývoj je 
velmi podobný tomu ze situační zprávy. Je zřejmé, že prezentovaná čísla jsou východiskem 
k jednání.  Za zajímavé téma označuje problém dlouhých sazeb, který je pro nás nový. 
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Diskuse o měnově-politických opatřeních v příštím roce  bude odlišná od dosavadní diskuse, 
která byla výrazně formována institutem výjimek. Dostáváme se do období analýz domácích 
fundamentálních faktorů.  Je třeba dohodnut, jakým způsobem bude prezentováno roční 
ohlédnutí za vývojem měnové politiky a v rámci tohoto ohlédnutí se vrátit k výjimkám. 
Souhlasí s tím, že inflační rizika jsou omezená. Makroekonomický obrázek je stabilní. 
Souhlasí s návrhem opatření neměnit sazby i s návrhem nepoužít intervence. Připojuje se 
k názoru vrchního ředitele Racochy, že je třeba se soustředit na komunikaci. Vítá podnět 
vrchního ředitele Fraita diskutovat problematiku role kurzu s experty. Na závěr cituje 
podpůrné stanovisko vrchního ředitele Štěpánka, který souhlasí s návrhem opatření.  
 
viceguvernér Dědek: Shrnuje diskusi o rizicích tím, že pro centrální banku je typické, že je 
„vždy něčím znepokojena“. Podstatné je, že při jednání s odbory byl patrný konsensus, při 
komunikaci navenek může centrální banka varovat před nadměrným růstem mezd. Rizika 
jsou spíše střednědobá než krátkodobá – a to by mělo být při komunikaci s veřejností patrné. 
Zároveň je důležité poukazovat na to, že při zachování stávajících trendů se střednědobá 
rizika po určité době stanou riziky krátkodobými. Souhlasí s návrhem rozhodnutí. 

 
 

I.3. Úkoly 
 
• Guvernér Tůma předloží  v lednu do BR podkladový materiál pro dokončení diskuse o 

nové struktuře projednávání situačních zpráv. 
• Viceguvernér Niedermayer svolá poradu BR s experty k vyjasnění stanoviska k práci o 

úrokových diferenciálech zpracovávané odborem ředitele Poláka. 
• Jako průběžný úkol bylo uloženo v několika fázích zpracovat studii o diversifikaci 

portfolií: 
• do tří měsíců bude dodána úvodní studie z úseku viceguvernéra Niedermayera  
• na ni naváže diskuse o zadání pro národohospodářskou analýzu   
• cílem je mít k dispozici formalizovanou analýzu výnosové křivky včetně otázky 

vztahu fiskálu a dlouhých sazeb  
• Problematika mezd bude zpracována takto:  

• Ve ZoI  bude vysvětlen formou boxu přístup ČNB k hodnocení  přiměřenosti 
mzdového vývoje. 

 
I.4 Rozhodnutí 
 
Po projednání SZ rozhodla bankovní rada jednomyslně ponechat limitní úrokovou sazbu pro 
dvoutýdenní repooperace ČNB na stávající úrovni (5,25%). 
 
 
 
 Zapsala: Mgr. Kateřina Šmídková, PhD., MA, Tým měnových poradců bankovní rady ČNB




