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  Protokol z jednání Bankovní rady ČNB dne 25. ledna 2001 
 
I.1. Prezentace (podklad) měnové sekce 
 

Nové informace potvrzují, že pokračuje pouze pozvolné oživování ekonomiky, dále mírně 
slábnou inflační tlaky, zlepšila se situace na trhu práce a přetrvává vysoký deficit obchodní 
bilance. Snížení světových cen ropy a oslabení dolaru přispěly k tomu, že se prosincová čistá 
inflace pohybovala pod hranicí cílového intervalu. V důsledku změn referenčních scénářů 
některých exogenních veličin (ropa, kurs dolaru) a mírného přehodnocení očekávaného vývoje 
cen potravin se snižuje prognóza letošní celkové a čisté inflace (cca o 0,3 p.b.). Predikce inflace 
na rok 2002 vychází z neutrálního působení mzdově nákladových faktorů, neutrálního dopadu 
dovezené inflace a jen pozvolného růstu tuzemské poptávky. Střed predikce čisté inflace na konci 
roku 2002 se nalézá na úrovni 3,2 %, tedy v horní hranici intervalu pravděpodobného (dosud 
nestanoveného) inflačního cíle. Struktura čisté inflace v letech 2001 a 2002 se kvalitativně mění 
oproti dosavadnímu vývoji. Zatímco dosud dominovaly externí nákladové vlivy, v nastávajícím 
období budou převažovat poptávkové a mzdově nákladové domácí faktory. 

 
Predikce hospodářského růstu na rok 2001 se pohybuje mezi 1,7 – 3.7 %, na rok 2002 

mezi 2,3 – 4,3 %. Vychází z předpokladu mírného předstihu tempa skutečného výstupu před 
potenciálním, což v horizontu roku 2002 povede k postupnému uzavírání produkční mezery. 
Nabídkovou stranu ekonomiky bude příznivě ovlivňovat příliv přímých zahraničních investic, 
postupná konsolidace bankovního sektoru, zlepšování finanční situace podniků a odeznění 
externího nákladového šoku. Prognózy počítají jen s velmi mírným vzestupem spotřeby 
domácností, doprovázeným částečným poklesem míry úspor. Růst tvorby fixního kapitálu se 
předpokládá tempem 6-7 % meziročně a podíl čistého vývozu na HDP bude pravděpodobně 
stagnovat. Nejistotou těchto predikcí je případný vyšší nabídkový efekt realizovaných investic a 
na druhé straně možnost výraznější apreciace kursu a zpomalení růstu zahraniční poptávky. 

 
Prosincové meziroční přírůstky M2 a L se nacházejí pod průměrnou úrovní předchozích 

měsíců, úvěrová emise stagnovala a k pozitivnímu posunu nedošlo ani v oblasti čistých 
zahraničních aktiv. Růst peněžní zásoby nadále předstihuje růst nominálního HDP, ale mezera se 
stále zužuje. V roce 2001 dokonce nelze vyloučit, že dosáhne záporných hodnot. Tento vývoj 
nevyvolává žádné inflační tlaky a je konzistentní s pouze mírným zvyšováním ekonomické 
aktivity. V podstatně rychlejším růstu M1 se promítly jak nízké úrokové sazby z termínovaných 
vkladů, tak předvánoční nákupy. Odhad vývoje peněžní zásoby v r. 2001 a 2002 vychází 
z prognóz vývoje reálného produktu a domácí cenové hladiny a z toho, že dojde k zastavení 
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procesu zpomalování rychlosti obratu peněz. Růst peněžní zásoby se v r. 2001 i 2002 
předpokládá v průměru něco přes 8 % meziročně. Rizikem je přetrvávání příčin stagnace úvěrové 
emise a možné měnové dopady přílivu zahraničních investic. 

 
Hospodaření státního rozpočtu skončilo vyšším než předpokládaným deficitem (o 10,9 

mld. Kč), na druhé straně přízivěji oproti předpokladům vyznívají výsledky celkového vývoje 
veřejných financí. Deficit veřejných rozpočtů (bez privatizačních zdrojů a dotací transformačním 
institucím) dosáhne v r. 2001 pravděpodobně 120 mld. Kč, což představuje 6 % z HDP. Těžiště 
je ve strukturálním deficitu, jehož výše (5,1 % z HDP) ukazuje na nezdravý trend vývoje 
veřejných financí. Pro predikci na rok 2002 dosud neexistuje vládou přijatý závazný fiskální 
rámec. 
 

Kurs koruny k euru se v prosinci stabilizoval, výrazná apreciace eura vůči dolaru pak 
přinesla souběžné zhodnocení koruny vůči dolaru. Zprávy o vývoji americké ekonomiky a s tím 
související zúžená možnost investování v USA způsobily oslabení dolaru k úrovni 37,50 Kč, 
s příznivým vlivem na dovozní ceny surovin. Referenční scénář prognóz počítá se stabilizací 
kursu okolo Kč 35,-/euro a s postupným přibližováním se paritě euro=dolar. 

 
Světové ceny ropy se proti počátku prosince snížily téměř o 20 % Tento pohyb se projevil 

také v poklesu inflace v zemích EU a zprostředkovaně tak může působit proti inflačním tlakům 
v ČR. Prognózy hospodářského růstu v Evropě se v současné době upravují mírně směrem dolů, 
o zhoršených vyhlídkách ekonomiky USA existují nejrůznější odhady. FED snížil základní 
úrokovou o 0,5 bodu, v průběhu roku očekávají finanční trhy další pokles sazeb, a to i 
v eurozóně. 

 
V souvislosti se snížením inflační prognózy a předpokládané diskusi o eventuálním 

snížení úrokových sazeb se upozorňuje na problém nastavení diskontní sazby (5 %), které 
neodpovídá výhledu stabilní inflace v příštích letech. 
 
 
I.2. Diskuse 
 
Přítomni: guvernér Tůma, viceguvernér Dědek, viceguvernér Niedermayer, vrchní 
ředitelka Erbenová, vrchní ředitel Frait, vrchní ředitel Racocha, vrchní ředitel Štěpánek, 
místopředseda vlády ČR, ministr financí Mertlík 
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 I.2.a. Dotazy a diskuse za pŚ²tomnosti mŊnov® sekce a poradcŢ
 
Viceguvernér Niedermayer: vývoj peněžní zásoby je třeba posuzovat v delších obdobích než je 
jeden kalendářní rok – pomalé tempo může totiž souviset s přemonetizováním ekonomiky, ke 
kterému docházelo v letech 97-98. Důležitou roli mohou hrát i naše intervence, které zvyšují 
peněžní zásobu. Není pravda, že úvěrový kanál nefunguje, stále spíš jde o nestandardní situaci 
spojenou s privatizací velkých ústavů a s tím, že nastavení úvěrových kritérií je v bankách 
většinou ještě pozůstatkem z období recese. 
 
Guvernér Tůma: je zpomalování růstu peněžní zásoby proti roku 1999 dáno stagnací úvěrů a 
zpomalením růstu přílivu zahraničního kapitálu (což je dost spekulativní položka)? Poptávka po 
úvěrech je v situační zprávě modelována podle vývoje nomináního HDP, čili ne něčím, co 
bychom mohli chápat jakožto efektivní poptávku, kde nejde jen o vstupující kvantitativní, ale i 
kvalitativní proměnné, jež v té úvaze chybějí. Jde o to, abychom z prognózy nedělali kategorický 
závěr, že je tu poptávka, která je výrazně nad nabídkou.  
 
Viceguvernér Niedermayer: je žádoucí sledovat stupeň monetizace naší ekonomiky i ve 
srovnání s jinými zeměmi a posoudit její adekvátnost z hlediska dlouhodobého vývoje. Z toho lze 
odvodit, zda naše úvahy o budoucím vývoji peněžní zásoby jsou dobře fundované, zda credit 
crunch objektivně existuje a zda je zde nějaký argument pro zásah měnové politiky. 
 
Vrch. řed. Erbenová: co představuje růst v sektoru „ostatní“, který je co do dynamiky nejvyšší 
z hlediska sektorové struktury úvěrů? 
 
Vrch. řed. Frait: čím je determinován předpokládaný pokles rychlosti obratu peněz? 
 
Mpř. vlády Mertlík: právě upřesňované prognózy MF budou trochu odlišné od představ ČNB, 
jde např. o korekci salda veřejných rozpočtů asi o l procentní bod. Pro výjimečný pokles inkasa 
DPH v prosinci zatím neexistuje jasné a věrohodné vysvětlení, může souviset i s nižšími tržbami 
maloobchodu za listopad. 
 
Vrch. řed. Erbenová: podle pokladního plnění rozpočtu rostly příjmy z DPH 
nadproporcionálně; potom nelze vysvětlovat celoroční deficit dopadem schodku právě u této 
daně – nešlo o nadsazená očekávání MF? 
 
Viceguvernér Niedermayer: navíc také z pohledu našich predikcí HDP z počátku roku se zdá, 
že předpoklad příjmů z DPH byl moc vysoký. 
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Mpř. vlády Mertlík: jednalo se o předpoklad účinnějšího vymáhání plateb DPH z minulých let, 
což se částečně splnilo. Zdrojem většího deficitu jsou však také výpadky tzv. ostatních příjmů, 
což jsou splátky dluhů ze zahraničí. 
 
Vrch. řed. Štěpánek: jaké budou důsledky zřízení souhrnného účtu státní pokladny a změny 
postavení Konsolidační banky na vykazovaný objem peněz, úvěrů a množství operací? Bilance 
nynější KOB by se měla totiž po transformaci ústavu stát součástí státních finančních aktiv a 
pasiv. Pokud to tak je, půjde pak pouze o lepší řízení  cash flow státního rozpočtu, anebo tu 
vzniká nový kanál, kterým může být realizovaná nějaká další poptávka veřejných rozpočtů? 
 
Mpř. vlády Mertlík: Ty pochyby nejsou na místě. Konkrétní změnou však bude, že konsolidační 
agentura nebude muset oprávkovat podle stejného režimu jako banky, čili dopad její ztráty se 
rozloží do více let. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Jak by vyhlížela obchodní bilance v r. 2001 po prolongaci 
tendencí, které charakterizovaly její vývoj ve druhém pololetí loňského roku?  
 
Guvernér Tůma: Jaký je vliv směnných relací - tedy nejen predikce dovozních cen - na 
prognózu obchodní bilance? Situační zpráva mluvi o tom, že i ten mírný růst produktu je 
rychlejší oproti potenciálnímu, a přitom stále shledává rigidity na nabídkové straně. Nehodnotíme 
změny na nabídkové straně příliš pesimisticky, a proto i pesimisticky neodhadujeme potenciální 
produkt?  Jak se projevily na trhu práce některé mimořádné vlivy (důsledky zavedení 9. tříd před 
4 roky, silná motivace pro odchody do předčasných důchodů), počítá se v prognóze 
nezaměstnanosti s tím, že se nemohou příští rok opakovat? 
 
Vrch. řed. Erbenová: Z údajů o změně struktury úvěrů lze těžko odvodit předpoklad situační 
zprávy o tempu růstu fixního kapitálu, zvláště když údaje zkresluje existence úvěrů 
v Konsolidační bance. 
 
Vrch. řed. Štěpánek: Konsolidační banka je jakýmsi zvláštním institutem na přetváření špatných 
krátkodobých aktiv na špatná dlouhodobá aktiva. Tím mění vykazovanou strukturu úvěrů a její 
přeměna na nebankovní instituci ještě víc ovlivní úvěrovou statistiku. 
 
Viceguvernér Niedermayer: jak se v evidenci podchytí dohoda o změně splátek, kterou se 
prodlužuje splatnost úvěru? 
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Guvernér Tůma: Jaký je názor měnové sekce na současnou pozici diskontu a lombardu a na 
význam či interpretaci jeho eventuální změny? Jaké jsou hlavní argumenty pro komunikaci 
s veřejností za předpokladu, že bankovní rada rozhodne o ponechání sazeb, jestliže se prognóza 
posunula opět směrem dolů a máme za sebou několikeré podstřelení cíle?  
 
Vrch. řed. Erbenová: na počátku roku se může v inflaci ještě projevit sekundární vliv 
deregulací, ale vzhledem k pomalému růstu poptávky celý rok ovlivnit nemohou. 
 
Viceguvernér Niedermayer: diskont a lombard jsou pro ČNB technickým instrumentem, slouží 
jen pro krátkodobé řízení likvidity a uvažovat při jejich případné změně o jakémsi vysílání 
signálů pro trh může vyvolat pouze zmatek. Jde o změnu sazeb, které nemají žádnou měnovou 
relevanci. Snížení diskontu by dokonce mohlo být bráno jako symbolický, ale unfair ústupek těm, 
kteří veřejně chtějí, aby ČNB snížila úrokové sazby. 
 
Vrch. řed. Frait: výhled inflace na rok 2001 je horizont, který odpovídá pravděpodobné délce 
transmise. Opět se však zdá, že charakteristika proinflačních rizik je v prognóze vychýlena 
nahoru, výše inflace tedy přehnaná. V situační zprávě se nenachází dosti argumentů, proč sazby 
nesnížit. Tvrdit, že snížení by mohlo mít negativní vliv na kredibilitu je psychologie a ne 
ekonomický argument. Jsou-li důvody ke snížení, tak je udělejme, bez spekulací o tom, jak si je 
trh vyloží. 
 
Viceguvernér Niedermayer: diskutovalo se o tom, z čeho trh usuzoval na pravděpodobné 
zvýšení sazeb ještě v prvním pololetí tohoto roku. Ale byla to právě naše nedávná prognóza, 
která ukazovala na dočasný meziroční růst CPI nad 5 % v průběhu l. pololetí 2001. Teď se 
prognóza pohybuje v dost odlišných polohách a ony opravňují diskusi o možném snížení. 
 
Guvernér Tůma: pohybuje-li se výhled inflace v koridoru, je to ovšem silnější důvod pro 
stabilitu sazeb, než nevelká odchylka prognózy od středu intervalu 
 
Vrch. řed. Frait: kromě pozitivního nabídkového šoku, tj. snížení dovozních cen v letošním 
roce, budou ještě doznívat sekundární efekty loňského, proto by se s výjimkami hůř 
argumentovalo. 
 
Viceguvernér Niedermayer: korektní je sdělovat, že sekundární důsledky odeznění 
nákladového šoku vedou k očekávání inflace v dolní polovině intervalu. Zatím vedle stability 
základní sazby existovala určitá volatilita dlouhých sazeb; může se stát, že flexibilnější pohyby 
14 denního repa mohou naopak vývoj dlouhých sazeb vyhladit. Z příloh k SZ plyne jeden méně
 
                                                                                   5
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příjemný fakt, a to, že spolu s přibližováním se k horizontu prognózovaného období se zvětšovala 
chyba prognózy. Minulý rok jsme – i když jen mírně – podcenili bez výjimky všechny faktory, 
které ovlivňují poptávkovou inflaci (mzdy, spotřebu, nezaměstnanost ..), přesto nelogicky došlo 
k tomu, že míra inflace byla nadhodnocená. Hraje v tom tak závažnou roli kurz? Nebo 
nenadhodnocuje se inflace ve všech prognózách již systematicky? 
 
 
I.2.b. Uzavřené jednání bankovní rady; diskuse + stanoviska 
 
Viceguvernér Niedermayer: Názor na prognózu inflace: je realističtější než předcházející, 
v logice celé situační zprávy je přijatelná, na druhé straně se ale zdá být potvrzeno, že inflaci 
systematicky o něco nadhodnocujeme. Pohled na dlouhodobější vývoj ekonomiky není příznivý: 
recese, ke které došlo kumulací různých faktorů, byla v loňském roce překonána rychleji než 
jsme mysleli, ale v r. 2001 a 2002 očekáváme, že tempo růstu HDP, domácí poptávky, příjmů atd 
bude v podstatě stagnovat. Proto také očekáváme stagnaci inflačních tlaků. Taková prognóza 
růstu zpochybňuje, že na nabídkové straně probíhají dynamické změny. Prognóza inflace této 
skromné predikci růstu odpovídá, z tohoto hlediska je korektní, na ní se ovšem zakládá měnově 
politické rozhodování. Jde tedy o to, zda předpoklad určitého „zamrznutí“ růstu je v našich 
podmínkách reálný. Svědčilo by to o hlubokých strukturálních problémech ekonomiky. 
 
Vrch. řed. Štěpánek: nelze hovořit o razantním růstu, což kontrastuje s objemem přílivu FDI a 
jejich předpokládaným vlivem na ekonomiku a také s lepšící se finanční situací podnikové sféry. 
Ta v loňském roce prokázala schopnost se úspěšně vypořádat se zdražením energií především 
růstem produktivity a příznivým vývojem mzdových nákladů. Možná v ekonomice probíhají 
strukturální změny, které naše prognózy dostatečně nereflektují, i když jde o přeměny do značné 
míry omezené na segment, který je nejvíc ovlivněn zahraničními investicemi. Pak je logická 
otázka, zda tvoříme predikce při dostatečném respektování tohoto faktoru. 
 
Viceguvernér Dědek: spíše než za růstovou „skepsi“ lze označovat přístup analýz a prognóz za 
obezřetnost. Opakují se víceméně předpoklady minulého roku, navíc by však ekonomika neměla 
prodělat šok. Při loňském tempu růstu a nákladovém šoku došlo k podstřelení inflačního cíle; 
vzhledem k příznivějším nákladovým faktorům je letošní predikce zřejmě nastavena správně a 
prezentace prokázala, že ji lze konzistentně obhájit. Nový moment je, že prognóza míři ke 
spodnímu okraji cíle, proto je nutné diskutovat, jak na tuto skutečnost reagovat. Rizika jsou opět 
na obou stranách, otázkou je, zda např. referenční scénář kurzu zobrazuje očekávaný apreciační 
trend nedostatečně. S novou prognózou jsme stále uvnitř koridoru inflačního cíle, což je hlavní 
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důvod, proč předložená situační zpráva nenavrhuje bezprostředně provést snížení sazeb. Přesto 
nelze vyloučit, že brzy k diskusi o návrhu na snížení sazeb dojde. Zmínka o vymezení diskontní a 
lombardní sazby byla míněna jakožto podnět pro diskusi bankovní rady: jak eventuální posun 
prezentovat a jak by byl zřejmě interpretován. Trhy by ho mohly chápat tak, že se vytváří prostor 
pro proces jednosměrného snižování a s obtížemi vysvětlíme posun jako jen čistě technickou 
záležitost. Argumenty pro ponechání sazeb lze dále nacházet v oblasti vývoje reálných 
depozitních úrokových sazeb, které jsou záporné. Další znehodnocení termínových vkladů by 
dále zpomalilo tvorbu domácích úspor, a to právě v období, kdy jsou vzhledem ke vznikající 
vnější nerovnováze ještě více důležité. 
 
Vrch. řed. Frait: Jsme v obdobné situaci jaká byla na jaře 2000, kdy prognóza inflace byla také 
pod středem cíle (letos je ovšem cíl nižší, a proto riziko dalšího podstřelení menší). Je tu riziko, 
že očekávaný kurs se jeví slabší než ve skutečnosti bude a také předpoklad vývoje peněžní 
zásoby je poměrně mírný. Na to bude ekonomika pravděpodobně reagovat zvýšením reálné 
peněžní zásoby cestou dalšího poklesu inflace. To by dále působilo na kurs a zvýšilo 
pravděpodobnost podstřelení Snížení sazeb například o O,25 bodu nic neřeší ani nezkazí; lze 
minimálně komunikovat, že se o takové možnosti diskutovalo. Souhlas s tím, že prognóza růstu 
je dost statická a asi málo reflektuje faktory na nabídkové straně. 
 
Vrch. řed. Racocha: Předloženou prognózu je možné hodnotit i tak, že se setkává s obecným 
souhlasem, že odpovídá představám expertů, jiných institucí a finančních trhů. Snížení 
očekávané inflace stále neznamená opuštění cílového intervalu. Důležitější než samotný posun 
směrem dolů je změna charakteru inflace, její struktury, kdy se těžiště přesunuje na domácí 
faktory. Proti snížení úrokových sazeb nejvíc mluví záporné úroky z termínových vkladů, ale je 
třeba se dívat i na úroky z úvěrů. Podle nedávné, nespecifikované analýzy MF jsou značně nižší 
než je hranice, kterou jsou teď průměrné podniky ještě schopné unést (mluvilo se o 11,6 %) a 
přesto se úvěrování nevyvíjí pozitivně. Vymezení diskontu a lombardu dnes nelze uzavřít, je 
třeba připravit podklad pro diskusi na příští bankovní radě. 
 
Vrch. řed. Erbenová: V situaci, kdy jsou inflace a její výhled v podstatě stabilizované, není 
důvod bezprostředně reagovat, k menšímu snížení došlo vlivem posunu referenčního scénáře 
kursu, což také nepodporuje nutnost okamžitého snížení sazeb. Ani prognóza na rok 2002 není 
taková, aby se na ni mělo reagovat snížením. Mění se struktura cenového pohybu, určitým 
problémem je, zda přesnost odhadu rozhodujících endogenních přepokladů je stoprocentní. 
Kromě již zmiňovaných rizik je také třeba zmínit možný vývoj úrokových diferenciálů – 
rozšíření pozitivního diferenciálu by ovlivnilo pohyb kapitálu a vyvíjelo určitý tlak na snížení 



  Protokol z jednání Bankovní rady ČNB ze dne 25. ledna 2001 

8 

našich sazeb. Tuzemské sazby nemají dnes na úvěrovou emisi a domácí ekonomiku výrazný vliv. 
Probíhá významná změna struktury poskytovaných úvěrů – v neprospěch tuzemských bank.    
 
Guvernér Tůma:  Situační zpráva staví na odhadu potenciálního růstu mezi dvěma a třemi 
procenty, což se zdá být málo a kromě toho pro toto „zamrznutí“ dynamiky nemáme 
důvěryhodné vysvětlení. Nebo se zde mýlíme, potenciál je vyšší, a to je pro měnově politické 
rozhodování také chyba. V situaci, kdy směřujeme do cíle daného intervalem, by případné malé 
snížení nebylo účinné a navíc by bylo obtížné vysvětlovat co jím sledujeme. Souhlas s tím, že o 
posunu diskontu dnes nebude bankovní rada rozhodovat, ale lze komunikovat, že jde o technické 
vymezení rámce, který by měl být při stabilním výhledu inflace symetrický. To samotné však 
není žádným silným argumentem pro změnu. Zřejmě dospějeme k závěru neměnit nastavení 
sazeb, a proto musíme víc diskutovat všechny důvody, proč takto rozhodujeme v situaci, kdy 
snižujeme prognózu. Za hlavní důvody lze považovat to, že se nemění se náš pohled na 
fundamentální vývoj ekonomiky; dále, že pohyb který by prohluboval záporné reálné sazby 
z depozit by mohl být destabilizující; to, že hlavním důvodem snížení predikce byla změna 
referenčního scénáře kursu, a konečně si uvědomit, že důležité je ukotvování stabilních 
inflačních očekávání. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Úsek bankovních obchodů obnoví zpracování materiálů o 
nástrojích pro realizaci měnové politiky, které se zabývají i diskontem a lombardem. Na jeho 
základě se lze dohodnout, zda i pro tyto nástroje existuje nějaká politika. 
K odhadu ekonomického růstu: donedávna jsme argumentovali konjunkturou Německa, teď je 
zde vidět rostoucí pesimismus. Naším jediným efektivním nástrojem měnové politiky jsou 
krátkodobé úrokové sazby a jestli po hektických letech jsme viděli jako důležité vysílat signál o 
stabilitě, pak si v současné situaci možná můžeme dovolit uvažovat tak, že si odmyslíme 
spekulování, jak si naše opatření mohou různě vysvětlovat trhy. Prostě, je-li zde důvod, tak 
opatření prostě přijmeme. Pak je i snížení sazby o 0,25 akceptovatelné – prognóza se snížila a na 
základě dosavadních zkušeností je stále spíš trochu nadsazená. Ani možnost zpětného pohybu 
sazeb za půl roku nebo ještě později není důvodem neudělat krok, který v současnosti jde 
správným směrem. Růst úvěrové emise v rámci 7 % růstu peněžní zásoby je moc malý, jestliže 
zbytek je výsledkem FDI a poptávky vlády. Je proto víc důvodů být při rozhodování flexibilnější, 
i když rozhodnutí nemusí být přijato dnes. 
 
Vrch řed. Štěpánek: Je rozdíl, zda o možném snížení (změnách) sazeb začít diskutovat, nebo už 
se pro ně rozhodnout – a toto je asi ještě předčasné. Dnešní situační zpráva přináší něco 
podstatně nového: pohled na inflaci v r. 2002. Potvrzuje náš závěr o domácích inflačních tlacích, 
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které budou těžištěm cenového pohybu ještě více než letos. Jde poněkud proti směru změny 
predikce na letošní rok, navozuje příčinu pro jistou opatrnost, což bychom neměli podcenit. 
Otázkou je, jak robustní predikce na rok 2002 vlastně jsou, když o transmisních mechanismech 
není úplná jistota. Ještě je třeba upozornit, že tu je sice nějaká úvaha o možném vývoji v r. 2002, 
ale cíl na tento rok bude vyhlašován snad někdy v dubnu. Potom naše dnešní představy o příštím 
roce by mohly ovlivnit stanovení cíle, o kterém se musíme s vládou teprve dohodnout. Je určitá 
obava, zda sdělovat, že prognózu na rok 2002 už máme, zda raději jen nekomunikovat, že výhled 
je stabilní, a tím si lépe vytvořit prostor pro stanovení cíle v logice dlouhodobé měnové strategie. 
 
Viceguverér Dědek: Hlavní důvod určité stagnace dynamiky růstu je vidět ve vývoji úvěrů, kde 
nejvíc rostou aktiva Konsolidační banky kdežto velké komerční banky jsou stále zavaleny svými 
specifickými problémy, které nekončí ani privatizací (např. jde i o nabíhání standardů Erste Bank 
v ČS, o „samočištění“ portfolia býv. IPB) a neskončí ani letos, k odblokování dojde až později. 
Souhlas s námětem vyslat signál, že BR zvažovala možnost snížení a diskutovala oboustranná 
rizika dalšího vývoje inflace se závěrem, že zřejmě převažují na straně možného nadhodnocení 
prognózy. Nejvíc se soustřeďují do předpokladu kursu 35,- Kč/euro, který vzhledem k přílivu 
zahraničního kapitálu je pravděpodobně slabý. Nesdíli názor, že změna např. o 0,25 % je 
zbytečná, je důležitější udělat rozhodnutí, které jde dlouhodobě správným směrem, ač nemusí být 
přijato dnes. Signálem pro snížení se může stát také např. některé budoucí rozhodnutí ECB. 
 
Viceguvernér Niedermayer: K prognóze na r. 2002: poptávkové tlaky mají stagnovat, ovšem 
bereme-li v úvahu uzavírání produkční mezery, pak by se měly v prognóze inflace objevit. Rozdíl 
inflace 2001 a 2002 ale pramení jen z vnějších faktorů. Špatnou zprávou je poselství, které lze 
odvodit jak ze současného vývoje, tak z prognózy: ekonomika potřebuje mohutný fiskální stimul, 
obrovský růst fiskálního deficitu k tomu, aby vůbec rostla. Za normálních okolností by 
ekonomika měla při rychlejším růstu pomáhat k ozdravění fiskální situace. 
 
Vrch. řed. Erbenová: Mate, že předpokládaný růst se vůbec nepromítá do disponibilních 
důchodů a do spotřeby domácností, která stagnuje. Dopad zvýšené poptávky fiskálu do agregátní 
poptávky je nevýznamný, čili jde o vysvětlení konsistence růstu a jeho očekávaného užití. 
Problém je v celkovém přílivu peněz do ekonomiky, protože ani rozpočet, ani bankovní sektor 
svou nabídku peněz nijak nedynamizují. I zahraniční banky omezují (dle SZ) své úvěrování 
domácím malým a středním podnikům, čili sektoru, který je potenciálně nejvíc růstový, omezuje 
se úvěrová aktivita i u stavebních spořitelen. Celá otázka úvěrové emise zaslouží podrobnější 
analýzy nežli jsou do této doby k dispozici. Úvěrový kanál asi nefunguje jen proto, že tu je KB 
nebo převzetí IPB, ale jde i o problémy v na první pohled zdravých institucích. 
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Vrch. řed. Racocha: Pro upřesnění – tabulka na str. 8 hovoří o absolutních přírůstcích v mld. 
Kč, kdežto v textu se jedná o očištěnou úvěrovou emisi (o transakci ČSOB apod.).    
 
Guvernér Tůma: hlavní problém neúvěrování je na nabídkové straně ekonomiky a nikoli 
v nefunkčnosti úvěrového kanálu. Finanční zprostředkování nefunguje zejména proto, že nejsou 
k dispozici kredibilní úvěrovatelné projekty. Možná, že se nabídka a poptávka poněkud míjí – to 
může být právě u poptávky od malých a středních podniků, o jejichž úvěrování začínají 
zahraniční instituce teprve uvažovat. 
 
Vrch. řed. Štěpánek:  Asi potřebujeme víc informací o podnikové sféře a také o konkrétních 
důvodech jednotlivých bank, proč odmítají úvěrování. Nejpravděpodobnější je, že se skutečně 
poptávka a nabídka často nesetkají. Jistě působí i nízké kapitálové vybavení podniků, které banku 
odrazuje od půjčky. 
 
Vrch. řed. Frait: argumenty o nízké nebo záporné reálné výši depozitních sazeb mají nedostatek 
v tom, že při předpokládaném poklesu inflace nebudou platit. Zejména by se to mělo projevit u 
reálných sazeb u úvěrů pro výrobce, deflovaných PPI. Čili pokud nominální sazby nesnížíme, 
zpřísňují se měnové podmínky cestou růstu reálných sazeb.  
 
Guvernér Tůma: zdá se v nesouladu, že SZ mluví o tom, že situace negeneruje inflační tlaky, 
ale na druhé straně předpokládá určitý růst deflátoru HDP, který by však měl co nejvíce 
odpovídat vnitřním cenám. Toto je obtížné interpretovat, snad jde o nějaké technické faktory. 
S úvahami o možném snížení sazeb je možné pracovat, ale v podmínkách, kdy je stabilní kurs a 
existují stabilní inflační očekávání, je změna sazeb těžko zdůvodnitelná tím, že prostě máme 
pocit najednou cosi po dlouhé době dělat. Rodí se tu myšlenka stanovovat cíl zásadně v podobě 
pásma, zvlášť jsme-li už poměrně blízko hodnotám a také horizontu dlouhodobého strategického 
cíle. Tomu pak lze podřídit také vymezení prostoru pro pohyb repo sazeb (diskont a lombard). 
Akutní to ale v příštích 1-2 měsících není už proto, že v dubnu musíme vyhlásit cíl 2002. 
Z hlasování členů bankovní rady vyplývá jednomyslný souhlas s tím, že základní úroková sazba 
ČNB zůstane i nadále beze změny a že se přijímá předložená inflační prognóza. Souhlas je také 
s tím, že až na další zůstávají neměnné diskontní a lombardní sazba. 
V záznamu z jednání bankovní rady je třeba zmínit, že váha rizik inflační prognózy působí oproti 
minulosti na posun pravděpodobnéhocenového vývoje do spodní části intervalu, a z toho důvodu 
se také diskutovala alternativa snížení sazeb. 
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I.3. Úkoly 
 Připravit pro jednání příští bankovní rady materiál o měnově politických nástrojích, 

obsahující všechny aspekty případných změn diskontní a lombardní sazby 
 
 
I.4. Rozhodnutí 
 Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně ponechat limitní 

úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB beze změny. 

 

 

Zapsal: Ing. P. Krejčí, poradce guvernéra 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




