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       Protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne 22. 2. 2001 
 
 
I.1. Úvodní slovo ředitele sekce měnové 
 

Závěry měnové sekce jsou obdobné jako v lednu. Měnové indikátory  dávají do 
budoucna signály měnové stability. Jedním z témat SZ jsou úrokové sazby. Výnosová křivka se 
zplošťuje v reakci na ekonomický vývoj i akce ČNB. Pokles očekávání je patrný i ze šetření, 
které provádí ČNB. Úrokový diferenciál se mění po pohybu sazeb v USA. Vývoj salda 
veřejných financí probíhá dle očekávání sezónního vývoje. Na druhé straně se objevily 
informace o zadlužování FNM. Devizový kurz je charakterizován krátkodobou volatilitou, ale 
dlouhodobý trend k mírnému zhodnocení zůstává zachován. To platí o efektivním nominálním 
i reálném kurzu.  

 
Poslední údaje z reálné ekonomiky odpovídají původní prognóze, podle které předbíhá 

agregovaná poptávka nabídku mírným tempem ( o 1%).  Průmysl se zřejmě oživuje se 
zpožděním po oživení průmyslových tržeb. Ve vývoji ostatních nabídkových indikátorů jsou 
patrné sektorové rozdíly (např. spoje rostly o 30%, doprava klesla o 2% apod.).  Obchodní 
bilance se vyvíjí v souladu s tímto rámcem. Očekávaný deficit je 130 miliard pro rok 2001 a 
125 130 miliard pro rok 2002. Predikce vyznívá relativně optimisticky – deficity budou kolem 
4% HDP. 

 
Na trhu práce se zpomaluje pokles zaměstnanosti, koncem roku 2001 dojde 

k zastavení poklesu, což může být indikací, že se blížíme uzavření mezery mezi potenciálním 
produktem a HDP.  Nezaměstnanost bude koncem roku kolem 8%. Mzdové nákladové tlaky 
tedy neohrozí inflační vývoj. Vnější nákladový šok odeznívá. Ceny průmyslových výrobců 
rostou mírnějším tempem.  

 
Lednová čísla byla zajímavá – bylo třeba zkoumat, zda se potvrdí obavy z dopadu 

lednového přeceňování do inflace a obavy z možného šoku způsobeného změnou koše CPI. 
Čísla obavy nepotvrdila, predikce není korigována – v ekonomickém významu. Čistá inflace se 
koncem roku dostane nad současnou úroveň, ale bude se pohybovat v dolní polovině cíle.     

 
Vyhodnocení je možno shrnout do šesti bodů: (i) měnové podmínky se na jedné straně 

uvolnily vzhledem k poklesu dlouhého konce výnosové křivky, (ii) na straně druhé se mírně 
zpřísňují přes kurzový kanál, (iii) narůstání cenových indexů je v souladu s cílem, (iv) 
ekonomický růst pokračuje v souladu s predikcí, (v) ekonomika bude ovlivňována fiskální 
expanzí, (vi) deficit běžného účtu bude determinován mírným předstihem poptávky před 
nabídkou. 
 
 
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, vrchní ředitel Ing. P. 
Štěpánek, CSc. 
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guvernér Tůma: Dává prostor pro dotazy. 
 
vrchní ředitelka Erbenová: Dotazuje se, čím se u aktuální predikce řídí šíře predikčního 
intervalu a proč došlo u ČI  k asymetrické korekci (pouze horní meze) a u CPI ke korekci 
symetrické. (Odpověď MS ve zkratce: jde o vliv zaokrouhlení). 
 
vrchní ředitel Štěpánek: Navazuje otázkou, proč je šíře intervalu u predikce ČI širší než u 
CPI. (Odpověď MS ve zkratce: regulované ceny jsou predikovány bez intervalu). 
 
vrchní ředitel Štěpánek: Pokračuje otázkou, proč je šíře intervalu u predikce příjmů 
domácností širší než u mezd. (Odpověď MS ve zkratce: jde o problém křížového deflování). 
 
viceguvernér Niedermayer: Navrhuje svolat diskusi na toto téma – a řešit otázku 
predikčních intervalů systémově. 
 
vrchní ředitel Štěpánek: Upozorňuje, že robustnost prognózy na příští rok je dle predikčních  
intervalů vyšší než na letošní rok. 
 
vrchní ředitel  Frait: Úvodní prezentace naznačila, že inflace je nyní pod kontrolou,  také 
inflační tlaky   jsou predikovány jako mírné. Není jasné, proč predikce inflace pracuje 
s akcelerací pro II. pololetí 2002. (Odpověď MS ve zkratce: jde o uzavírání produkční 
mezery). 
 
vrchní ředitel Štěpánek: Problém predikce na rok 2002 je nelinearita, se kterou vykazuje – 
jediný faktor, který může tuto nelinearitu vyvolávat jsou vnější nákladové faktory.  
 
viceguvernér Niedermayer: Navazuje vysvětlením, že to je dáno statisticky tím, že vnější 
faktory pro rok 2002 nepredikujeme, ale pracujeme s nulovým růstem.  
 
guvernér Tůma: Dotazuje se, zda se nějak vyvinul pohled měnové sekce na poptávkové 
efekty fiskálu. Dosud byl na veřejnosti zdůrazňován střednědobý charakter rizik. Nebude již 
rok 2002 rokem, kdy se tato rizika projeví? Deficity vypadají hrozivě, jaké jsou tedy jejich 
implikace pro měnová rozhodnutí? (Odpověď MS ve zkratce: fiskál přidává k  poptávce asi 
1% ročně, není možno říci, zda v roce 2002 bude tento impuls nadměrný vzhledem k 
postupnému uzavírání produkční mezery). 
 
vrchní ředitel Štěpánek:  Upozorňuje (v reakci na odpověď MS), že se ČNB začíná 
rozcházet v hodnocení veřejných financí s MFČR. V pracovních úvahách ministerstva se 
trend hospodaření v roce 2003 lomí, faktura za transformaci bude již splacena a objeví se 
efekty některých přijímaných opatření. Naproti tomu ČNB pracuje ve svých úvahách se 
zachováním trendu zhoršování deficitů i v roce 2003. Je vhodné se vyjadřovat opatrněji, 
protože střednědobá situace nemusí být tak dramatická, jak jsme ji dosud prezentovali. 
Navrhuje zpracovat ve výhledu 2-3 měsíců přílohu SZ na toto téma.  
 
viceguvernér Niedermayer: Konstatuje, že fiskální expanze asi probíhá, ale není ji vidět 
v číslech. Příjmy domácností neodrážejí dopady expanze. U fixních investic je patrný růstový 
impuls, ale tady jde spíše o vliv FDI. Kde tedy dopady fiskálu hledat?  
 
vrchní ředitelka Erbenová: Komentuje fiskální vývoj – část výdajů je spojena s již 
existujícími závazky a nevytváří tak poptávkový impuls. Navazuje na zmínku o 
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domácnostech. Dynamika disponibilních příjmů v roce 2002 neakceleruje oproti 2001, což 
není konsistentní s předpoklady o trhu práce a o uzavírání produkční mezery.  
 
viceguvernér Niedermayer: Chce vrátit diskusi zpět od trhu práce k peněžním indikátorům a 
fiskálu.  Porovnání  deflátoru HDP, růstu HDP a růstu M2 signalizuje restrikci. (Odpověď MS 
ve zkratce: sdílí tuto obavu). Fiskální deficity jsou projektovány jako vysoké (podíl na HDP), 
kolik z růstu M2 generuje vláda? Privatizace vytváří peníze   i přes neresidenční okruh, 
činnost transformačních institucí, jako je bytový fond, musí přece také ovlivnit poptávku. 
 
guvernér Tůma: Doporučuje zahrnout toto téma do přílohy o fiskálu.    
 
viceguvernér Niedermayer: Pokládá otázku, proč se v poslední době zhoršila kvalita 
krátkodobých predikcí, ve kterých byla ČNB vždy velmi dobrá? Odkud vzít jistotu, že 
únorové číslo nebude stejně chybné jako bylo lednové? (Odpověď MS ve zkratce: očekávaný 
vývoj v cenách energií nebyl do prognózy zapracován, únorová prognóza je ale nejlepší 
možná).  

 
 viceguvernér Niedermayer: Reaguje na odpověď měnové sekce konstatováním, že na 
 únorové číslo je možno se spolehnout více než na lednové. Ujišťuje se, že tentokrát není 
 držena prognóza nezohledňující poslední informace. (Odpověď MS ve zkratce: ano- nic není 
 drženo). 
 

 
I.2.b. Uzavřené jednání bankovní rady 

viceguvernér Niedermayer: Shrnuje nové informace ze situační zprávy. Znepokojivé jsou 
odchylkami cenových indexů od krátkodobých projekcí. Hospodářský růst není stále robustní. 
Kurz koruny pokračuje v trendu k mírnému zhodnocování. 
 
viceguvernér Dědek: V situační zprávě nejsou překvapující nové informace. Inflace míří na 
inflační cíl – na inflační frontě se neděje nic nového, což podle konvenčního uvažování bývá 
signál k neměnnosti sazeb.  Novým prvkem je ale zákon o centrální bance, který udává, že 
pokud je cíl cenové stability zajištěn, má centrální banka zohlednit  doplňující cíl – podpořit 
hospodářskou politiku vlády. Alternativním vodítkem je důležité téma nominální a reálné 
konvergence.  Je třeba nalézt vhodný mix, z něhož bude centrální banka skládat v budoucnu 
odpočet, neboli pokud je prioritní cíl v pořádku, pak je možno podpořit reálnou konvergenci.  
Porovnání čísel s tímto metodologickým rámcem ukazuje, že inflační vývoj je v souladu s cíli 
– „škytnutí“ lednové čisté inflace bylo dáno výkyvem v cenách potravin. Naopak v oblasti 
doplňujícího cíle ukazují čísla, že hospodářský růst se oživuje jen pozvolna a je vhodné jej 
podpořit. Důvodem k zamyšlení jsou nízké hodnoty reálných sazeb z deposit, které jsou ex 
ante záporné. Z tohoto faktu ale nevyplývá, že se při případném snížení sazeb změní úspory, 
neboť ty jsou určovány spíše jinými motivy. Při snížení domácích sazeb ani nehrozí odliv 
kapitálu. Znepokojující je vývoj fiskálu, ale důležitá je tu otázka, kterou položil viceguvernér 
Niedermayer, kde se vlastně fiskální expanze odráží v datech? Na základě těchto úvah je 
možno říci, že existuje určitý prostor pro mírné snížení sazeb o 0,25 pb. Je zřejmé, že diskuse 
o takovém pohybu je subtilní a že rozhodnutí by nebylo nekonsistentní se situační zprávou.   
 
vrchní ředitelka Erbenová: Minulé dvě situační zprávy snížily projekci čisté inflace, 
z měsíčních údajů prognózy je patrné, že pro nadcházející období vlastně projektujeme 
cenovou stabilitu. Nominální kurz k euru, nominální efektivní kurz i reálné kurzy vykazují 
tendenci k mírnému zhodnocování, tato tendence spíše zůstane zachována vzhledem 
k očekávanému objemu FDI. Skutečný fiskální  impuls do poptávky byl   zřejmě přeceněn, 
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pokud se týká informací o „novém třesku“, pak je zjevná jeho souvislost s vnitrostranickým 
děním, což ukazuje, že ekonomický dopad nebude významný, přesto jde o varovný signál, 
který by centrální banka měla takto okomentovat. Faktory inflace lze vyhodnotit jako mírné, 
neexistují významnější inflační domácí či vnější tlaky, proto je úvaha o snížení sazeb 
legitimní. Existují i argumenty proti snižování sazeb – například do jaké míry je zhodnocení 
koruny závislé na vnějších faktorech, které nedokáže domácí hospodářská politika ovlivnit. 
Intervence ale nejsou zřejmě nástrojem, který by dokázal tento problém řešit. Nezávisle na 
viceguvernérovi Dědkovi dochází k závěru, že v situaci zajištění prioritního cíle cenové 
stability je třeba zohlednit při rozhodování doplňující cíl hospodářského růstu. Protože 
prognóza míří do dolní poloviny inflačního cíle, je správné sazby snížit. Při pohledu dále do 
roku 2002 je projekce vnímána do značné míry jako manifestační, kdy je hlavním faktorem 
vyšší míra nejistoty spojená s delším horizontem predikce. Opakuje se stejný  rys 
z předchozích let. Na počátku roku se vždy argumentovalo tím, že  - ačkoli prognóza zatím 
signalizuje podstřelení cíle – dojde později k akceleraci inflace a není vhodné sazby snížit a 
pak zvýšit.     
 
guvernér Tůma: Reaguje na předchozí dva řečníky a jejich úvahy o zákoně o centrální 
bance. Zákon není argumentem v této diskusi, protože nezměnil reakční funkci centrální 
banky. Ta vždy používá a používala stejnou logiku – dosáhnout cíle cenové stability za 
minimálních nákladů v podobě ztráty produktu.   
 
viceguvernér Niedermayer: Navazuje poznámkou, že není dobré argumentovat ani 
konvergencí – z obdobných důvodů – pravidlo rozhodování je vždy stejné dosáhnout cíle 
s minimálními náklady. Objevuje se nový pohled na kurz: nakupovat devizy při přílivu a 
odprodat později při odvodu zisků. Je třeba vyjasnit, zda v minutes bude zmínka o 
intervencích, protože dle předchozí dohody se v minutes diskutované návrhy na měnově-
politická opatření objeví.  Pokud se týče sazeb -  intuitivně se kloní k jejich snížení.  Tři 
faktory rozhodování ztěžují: (i) pokles dlouhého konce výnosové křivky již zmírnil měnové 
podmínky, (ii) dva sektory (fiskál a vnější) jsou v nepořádku, (iii) lednová projekce byla 
chybná. Proto se kloní k doporučení měnové sekce. Bude korektní držet se závěru, že 
nastavení sazeb je v pořádku a že prognóza nedává podnět ke změně sazeb. Pokud dojde 
zhodnocením kurzu,  pak teprve  nastane problém. 
 
vrchní ředitel Štěpánek: Připojuje se ke stanovisku guvernéra Tůmy. Zákon o centrální 
bance by neměl vstupovat do argumentace při měnově-politickém rozhodování. To by mimo 
jiné vyvolalo i dotazy o kriteriích předešlých rozhodnutí. Přitom pravidlo je skutečně stále 
stejné. Dále navazuje na viceguvernéra Niedermayera v otázce lednových čísel. Lednové číslo 
je samozřejmě důležité, protože vyšší než očekávaný údaj zvyšuje statistickou základnu pro 
další měsíce. Vyšší než očekávaný lednový údaj o inflaci  CPI lze vyložit i tak, že se bilance 
rizik inflační prognózy posunula od převahy rizik směrem dolů blíže k jejich vyrovnanosti. 
Situační zpráva pracuje se stejnou logikou vzniku inflace jako v prosinci. Role produkční 
mezery není jasná. Pokud dojde k jejímu uzavírání v roce 2002 – jak naznačila prezentace 
měnové sekce – tak by to znamenalo, že pracujeme s implicitním předpokladem růstu 
potenciálního produktu ve výši 2%. To by implikovalo, že prognózovaný růst pro tento rok je 
vyšší než růst potenciální, což je významný faktor hovořící proti snížení sazeb. Podstatná je 
také délka měnové transmise. Pracujeme-li s odhady 4-5 kvartálů, projeví se efekty dnešního 
zvolnění právě v době akcelerace inflace, kterou prognóza předpokládá pro  druhou polovinu 
roku 2002. Nedoporučuje ovlivňovat kurz kvůli ovlivnění inflace. Předchozí argumenty 
vedou k tomu sazby nesnižovat - také proto, že v únorové situační zprávě není mnoho nových 
informací oproti lednové. Sazby by měly být měněny v souvislosti se změnou prognózy, 
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lednová šance již byla promarněna. Navrhuje  opřít případné rozhodnutí o snížení sazeb o 
výsledky dubnové projekce.     
 
vrchní ředitel Racocha: V situační zprávě ani ve stanoviscích poradců nejsou výrazně nové 
informace. To by nasvědčovalo tomu, že není zapotřebí udělat nic jiného než v lednu – tedy 
neměnit sazby. Na druhou stranu pokles dlouhého konce výnosové křivky i šetření očekávání 
domácností a finančních firem ukazují, že došlo k poklesu inflačních očekávání. Tento pokles 
mimo jiné usnadní financování státního dluhu. Dochází také ke  zmírnění měnových 
podmínek. Reálné sazby z deposit jsou nízké. Doporučuje dopracovat přílohu 3 ve smyslu 
doplnění poskytnutého popisu o vyhodnocení souvislosti změn sazeb a pohybu kapitálu. 
Zhodnocování koruny a připadnou reakci centrální banky je třeba dát do souvislosti 
s determinujícím faktorem – privatizací. Na přechodný příliv by bylo možno zareagovat 
intervencemi. V rozhodování stále zůstávají významné nejistoty: fiskální vývoj, deficit 
běžného účtu, vývoj cen potravin a zemědělských cen, které mohou být formovány i 
specifickým vývojem na trhu hovězího masa. Situační zpráva naznačuje, že dojde k mírnému 
nárůstu inflačních tlaků. Za nejpodstatnější faktor dnešního rozhodování považuje otázku 
kredibility centrální banky. Čtyři roky cílování inflace již přinesly tři podstřelení inflačního 
cíle. Existují signály, že centrální banka může podstřelit po počtvrté. Projekce inflace byla 
snížena, i když jen z technických důvodů.  Historie ukazuje, že systematicky nadhodnocujeme 
inflační rizika  a vykazujeme v rozhodnutích bias. Vzhledem k délce měnové transmise – 
podotýká, že existují i odhady o 6-12 měsících – by dubnové rozhodnutí už prosincový vývoj 
nemuselo ovlivnit, proto není vhodné změnu sazeb odkládat. V sázce je skutečně kredibilita 
centrální banky, proto doporučuje zvážit návrh na snížení, i když se centrální banka vystaví 
nebezpečí kritiky, že zvyšuje volatilitu úrokových sazeb v případě, že  v budoucnu bude třeba 
sazby opět zvýšit. Příliš jsme si zvykli na stabilitu úrokových sazeb. Připojuje se k výhradě 
argumentovat zákonem o centrální bance v diskusi o měnových opatřeních.   
 
vrchní ředitel  Frait: Vrací se nejprve k diskusi o vztahu M2, HDP a deflátoru HDP. 
Doporučuje zpracování materiálu na téma, jakou cenovou hladinu používat v rovnici směny. 
Kromě deflátoru HDP je možno zvážit ještě CPI a deflátor domácí poptávky , oba tyto cenové 
indexy bývají v empirických studiích malé otevřené ekonomiky používány více než deflátor 
HDP, který je příliš volatilní. Doporučuje také použít metodiku rovnovážné rychlosti obrátky.  
Sporné jsou dvě přílohy. Není možné používat v přílohách k situačním zprávám 
jednostrannou argumentaci jako tomu bylo tentokrát v příloze o sazbách. Existují i 
alternativní přístupy a řada faktorů ovlivňujících rozhodování ekonomických subjektů – a ty 
nejsou v příloze zohledněny. Druhou problematickou přílohou byl materiál dávající do 
souvislosti diferenciál a pohyby kapitálu, která nedává odpovědi na některé podstatné otázky. 
Například pokud by ECB snížila sazby, hrozí příliv krátkodobého kapitálu,  který by začal 
působit směrem ke zhodnocení kurzu spolu s privatizačním přílivem? Inflační prognóza míří 
pod střed cíle, což indikuje možnost snížení sazeb. Navíc se staly dvě nové věci: (i) nový 
spotřební koš nezpůsobil skokovou změnu inflační prognózy směrem nahoru, (ii) kurzový 
vývoj je v souladu se scénářem a je tu trend ke zhodnocování. Je tedy možné, že únorová 
prognóza  pro konec roku 2001 je trochu nadhodnocena. Pokud jde o prognózu pro rok 2002, 
pak je třeba zvážit, proč odvodit prognózu od předpokladu nárůstu dovozních cen, který do ní 
vnáší nelinearitu, když dovozní ceny spadají do kategorie výjimek. Připojuje se ke stanovisku 
vrchního ředitele Racochy, že v sázce je kredibilita centrální banky a jednoznačně navrhuje 
snížit sazby.    
 
viceguvernér Dědek: Reaguje na vzniklou diskusi o roli zákona o centrální bance 
v argumentaci. Svoje stanovisko nezaměřil na zákon o centrální bance, ale na  existenci 
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systému dvou cílů – prioritního a doplňujícího. Oceňuje, že se v diskusi vyjasnilo, že 
bankovní rada jako celek má v tomto směru shodný názor, že reakční funkce centrální banky 
odpovídá této definici cílů. Dále reaguje na nastolený problém, zda volatilita sazeb má být 
kritériem rozhodování centrální banky. Měnit sazby v opačném směru po jednom měsíci by 
nebylo dobré, ale s delším odstupem – například po 6 měsících – by taková změna nebyla 
volatilitou, ale reakcí na nové informace.     
 
vrchní ředitelka Erbenová: Reaguje na vzniklou diskusi o roli zákona o centrální bance. Má 
obdobný názor jako viceguvernér Dědek. Přesto doporučuje roli zákona nebagatelizovat, 
protože se nepochybně změnilo regulatorní prostředí, v jehož rámci bude centrální banka 
skládat účty z plnění cílů. Následně navazuje na diskusi o rovnici směny. V příloze, která se 
bude touto problematikou zabývat, by měla být řešena i otázka, proč volit peněžní agregát M2 
v éře platebních karet a elektronických peněz.  Dále podotýká, že prognóza pro rok 2002 je 
založena na metodologicky korektním referenčním scénáři vývoje dovozních cen.  
 
viceguvernér Niedermayer:Souhlasí s názorem, že pokud bude odstup dvou změn sazeb 
v opačném směru 6 měsíců, bude to v pořádku. Domnívá se ale, že existuje riziko nutnosti 
změny v kratším horizontu. Vyjadřuje obavy, že pokud dlouhé sazby klesly podmíněně, může 
je snížení repa rozhodit. Nesouhlasí se stanoviskem vrchního ředitele Fraita o nutnosti 
modifikovat scénář vývoje vývozních cen.  
 
vrchní ředitel  Frait: Reaguje tím, že neznal detaily scénáře vývoje, ale po předchozích 
vysvětleních svou námitku stahuje.  
 
viceguvernér Niedermayer: Reaguje na stanovisko vrchního ředitele Racochy – není zřejmé, 
že jsme na cestě podstřelit. Pokud bude únorové číslo čisté inflace v souladu s prognózou, 
bude vše v pořádku, ale předpokládaná hodnota 0,2 je příliš nízká vzhledem k lednové 
odchylce, která vyčerpala větší část nárůstu cenového indexu, než se původně očekávalo.  
 
vrchní ředitel  Frait: Upozorňuje, že obdobný argument byl použit v roce 1998 a úvaha 
vedla k podstřelení.  
 
viceguvernér Niedermayer: Odmítá, že by současná situace byla analogií situace z roku 
1998. Máme jinou růstovou trajektorii. Rizika snížení jsou velká. 
 
vrchní ředitelka Erbenová: Upozorňuje na nutnost vyjádřit se k návrhu devizových 
intervencí.  
 
guvernér Tůma:  Dotazuje se ředitele sekce měnové, zda byl návrh chápán jako podklad 
k rozhodnutí nebo zda šlo o standardní  formulaci, která může být do situační zprávy vkládána 
každý měsíc. (Odpověď ve zkratce: jde spíše o protinávrh ke snížení sazeb, který by byl 
vhodnější vzhledem k tomu, že problémem není růst poptávky, ale vnější deficit). Dále 
navazuje na  diskusi o používání výjimek. Na rozdíl od vrchního ředitele Fraita se domnívá, 
že výjimky se neuplatňují ex ante, ale ex post – tedy v relaci k referenčnímu scénáři, který se 
z důvodu šoku nenaplní. Výjimky neznamenají, že referenční scénář by u exogenních veličin 
jako jsou dovozní ceny nastavil nulový růst. Za riziko prognózy označuje možnost 
nezachycení bodu obratu, který bias prognózy směrem k podstřelení cíle charakteristický pro 
proces snižování inflace přemění na bias opačný. Důvodem tohoto rizika jsou adaptivní 
očekávání. Na druhou stranu inflační výhled je v souladu s cílem, rizika jsou spíše 
střednědobá. Návrh na snížení sazeb byl opravdu více na místě v lednu, ideální načasování 
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změny sazeb je ihned po kvartální korekci prognózy. Lze ale navázat na komunikaci 
z lednového jednání, která signalizovala možnost snížení sazeb. Je třeba si uvědomit, že nelze 
odkládat rozhodnutí na základě existence rizik, to by znamenalo nikdy se nerozhodnout. 
Souhlasí s tezí, že není možné trefovat se do cíle pomocí kurzu – přesto považuje předchozí 
odpověď ředitele sekce měnové za zajímavou. 
 
viceguvernér Niedermayer: Souhlasí s tím, že mix stabilního kurzu  a vyšších sazeb by byl 
optimální. I když je repo hlavní nástroj, bude třeba diskutovat obě varianty: použití sazeb i 
kurzu.   
 
vrchní ředitel  Frait: Použití intervencí nebylo v minulosti příliš efektivní. Po poměrně 
krátkém čase se kurz vrátil na původní trajektorii, výsledkem bylo pouze zvýšení rezerv a 
zhoršení hospodářského výsledku. 
 
viceguvernér Niedermayer: Toto není možné říci. Bez použití intervencí mohl být kurz na 
zcela jiné hladině. Optimální reakcí na privatizační FDI by bylo devizy skoupit a  prodat je při 
repatriaci zisků. 
 
vrchní ředitel Štěpánek: Navazuje na diskusi o kurzu. Zřejmě je příhodná doba zvážit znovu 
roli intervencí v instrumentáriu centrální banky. Předchozí intervence byly prováděny 
v obdobích velkých jednorázových transakcí  a šly silně proti trhu. Dnešní situace je odlišná, 
kurz je stabilní, a proto by účinnost intervencí mohla být větší a nemuselo by dojít ke 
zpětnému pohybu. 
 
guvernér Tůma:  Nesdílí názor, že by bylo možné intervencemi změnit trajektorii kurzu 
s trvalejším efektem, ale neodmítá možnost připomenout, že centrální banka má tento nástroj 
k dispozici. Možná je opravdu vhodná doba k posunu kurzu, přesto není zřejmé, že by bylo 
možno kurz na nové hladině ukotvit.  Navrhuje následující varianty hlasování: (i) snížit sazby 
vzhledem k nakumulovaným faktorům za poslední dva měsíce, (ii) neměnit nastavení měnové 
politiky s tím, že již minule převážily argumenty pro tuto variantu a nejsou dostupné 
významné nové informace, (iii) zvážit, zda kurzové intervence použít jako alternativu ke 
změně sazeb nebo zda použít slovní intervence jako doprovodné opatření.  
 
vrchní ředitel Štěpánek: Navrhuje zvážit, zda nesdělit poměr hlasování již na tiskové 
konferenci, protože zřejmě nedojde k jednomyslnému rozhodnutí. Reuters stejně celé minutes 
minule neotiskly, což byl argument pro vložení této informace výhradně do minutes.    
 
vrchní ředitelka Erbenová: Informuje, že na minulé tiskové konferenci bylo explicitně 
řečeno, že tato informace nebude sdělována.   
 
viceguvernér Niedermayer: Navrhuje odložit celé rozhodnutí o měsíc, až budou známa 
únorová čísla.   
 
guvernér Tůma:   Je proti. Tato změna by kolidovala s diskusí o nastavení cíle pro rok 2002.  
 
viceguvernér Dědek:  Zdůrazňuje, že lednová čísla spíše utvrzují v tom, že kromě cen 
potravin je prognóza dobrá, takže nezvyšují nejistoty bankovní rady. 
 
viceguvernér Niedermayer: Ceny potravin přece cílíme. Navrhuje odložit rozhodnutí  
alespoň o 14 dní, až budou známa únorová čísla. 
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guvernér Tůma:   Ještě doplňuje, že ministr financí sdělil telefonicky své stanovisko a 
souhlasil s návrhem opatření. Dotazuje se ještě ředitele sekce měnové, zda byl tým ve shodě 
při přípravě návrhu opatření. (Odpověď ve zkratce: bylo to 40:60%).  
 
vrchní ředitel Racocha: Připomíná předchozí dohodu, že deset dní před jednáním o měnové 
politice se členové bankovní rady zdrží komentářů v tisku.  
 
vrchní ředitel  Frait: Reaguje konstatováním, že v jeho původním rozhovoru taková 
vyjádření nebyla, ale objevila se v převzatých pasážích jiných médií. Dále navrhuje upozornit 
veřejně, že rozhodování  centrální banky je ztíženo nedostatkem informací o fiskálním 
střednědobém výhledu.  
 
viceguvernér Dědek:  Nedoporučuje tuto otázku komunikovat veřejnosti. 
 
guvernér Tůma: Připojuje se k tomuto názoru, ministr financí poskytuje – na rozdíl od 
předchozích období – maximum informací.  
 
 
I.3. Hlasování 
viceguvernér Dědek:  Hlasuje pro snížení repa o 0,25 pb a pro spojení tohoto opatření 
s korekcí diskontu a lombardu dle varianty B (dále jen varianta B která byla popsána 
v materiálu předloženém odděleně od situační zprávy). Kurz je v souladu s referenčním 
scénářem, proto není třeba provést slovní intervenci. 
 
vrchní ředitel Štěpánek: Hlasuje pro ponechání  repa a pro variantu B. Doporučuje slovní 
intervenci.   
 
vrchní ředitelka Erbenová: Hlasuje pro slovní intervenci, ale spíše ve formě komentáře 
kurzového vývoje. Hlasuje pro snížení repa o 0,25 p.b. a pro variantu B.  
 
vrchní ředitel  Frait: Hlasuje pro snížení repa a pro variantu B. Hlasuje proti použití kurzové 
intervence.  
 
guvernér Tůma: Hlasuje pro snížení repa a pro variantu B. Hlasuje pro komunikační 
opatření ve smyslu připomenutí veřejnosti možnost kurzových intervencí.  
 
viceguvernér Niedermayer: Hlasuje pro verbální intervenci a pro aktivní politiku v období 
přílivu kapitálu s tím, že stát uzná s touto politikou spojené náklady v bilanci ČNB jako 
náklady hospodářské politiky.  Hlasuje pro snížení repa. 
 
vrchní ředitel Racocha: Hlasuje pro snížení repa a pro variantu B z důvodu zachování 
kredibility centrální banky. Hlasuje proti použití kurzové intervence.  
 
 
 I.4. Úkoly 
 

 Bude připravena příloha do situační zprávy, která se soustředí na problematiku 
predikčních intervalů. Problémem je asymetrie korekcí intervalů a šíře intervalů 
projekcí jednotlivých veličin.    
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 Ve výhledu 2-3 měsíců bude v situační zprávě příloha zabývající se hodnocením 
střednědobého vývoje veřejných financí, které se v poslední době rozchází 
s hodnocením  MFČR. Jde především o otázku zlomu trendu zhoršování po roce 2002. 

 Do některé další situační zprávy bude zpracována příloha zabývající se peněžními 
indikátory. Je třeba zodpovědět následující otázky: (i) který deflátor a proč použít 
v rovnici směny, (ii) proč je v rovnici směny používán peněžní agregát M2, (iii) jak 
použít metodiku rovnovážné obrátky (iv) jak se projevují vysoké fiskální deficity 
v růstu M2 a jaký dopad má privatizační neresidenční okruh. 

 Měnová sekce se při formulování návrhu na měnově-politická opatření přidrží 
předchozí dohody. Návrh na intervence se objeví pouze, pokud bude měnová sekce 
považovat za vhodné, aby o tomto návrhu bankovní rada hlasovala a aby byly 
výsledky hlasování zveřejněny v záznamu z jednání.   

 
 
I.5 Rozhodnutí 
 

Po projednání únorové situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB snížit poměrem 
hlasů šest ku jedné limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB o 0,25 p.b. na 
úroveň 5%. Bankovní rada ČNB dále jednomyslně rozhodla  snížit diskontní sazbu na 4% a 
lombardní sazbu na 6%. Nadále se bude diskontní a lombardní sazba měnit paralelně 
s pohybem repo sazby, kromě mimořádných okolností, kdy si bankovní rada vyhrazuje právo 
odchýlit se od tohoto pravidla.  Diskontní a lombardní sazba tak ztrácí signální význam pro 
nasměrování měnové politiky.  
 
 
 Zapsala: Mgr. KateŚina Ġm²dkov§, PhD., MA, TĨm mŊnovĨch poradcŢ Bankovn² rady ĻNB
 




