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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 31. května 2001 
 
I.1. Prezentace měnové sekce – ředitel Čapek 
 
Předložení návrhu rozhodnutí bankovní rady předcházela diskuse měnové sekce o tom, zda 
poslední události (zejména vyšší než předpokládaná inflace) jsou důvodem ke změně prognóz. I 
když jsou rizika rychlejšího cenového růstu větší než před měsícem, není jejich váha taková, aby 
bylo nutné výrazněji měnit pohled na celkový hospodářský a měnový vývoj, a proto se 
doporučuje ponechat změnu prognóz na projednání „velké“ situační zprávy v červenci. 
 
l. Měnový vývoj 
Růst širších měnových agregátů se mírně urychluje, z dřívějších 7 na 8-9 % meziročně, naproti 
tomu M1 zpomaluje svou dosud vysokou dynamiku. Mezera mezi růstem M2 a nominálním 
produktem je okolo 2 p.b., což je ve světě standardní. Nejrychleji rostou vklady podniků, ve 
zdrojích má největší dynamiku čistý úvěr vládě a zahraniční aktiva – proto nadále klesá podíl 
úvěrové emise. Došlo k mírnému nárůstu sklonu výnosových křivek. Státní rozpočet vykazuje 
nyní větší deficit než bývalo obvyklé, směrodatné však budou až údaje za pololetí. Nízká je 
dynamika inkasa DPH (vysoké vratky). Kurs koruny k euru je v posledním období poměrně 
stabilní, přitom probíhá souběžná depreciace obou měn k dolaru (až 40,- Kč/$). Efektivní kursy 
v delším období vykazují přiměřenou a udržitelnou apreciaci – reálně 3-4 % meziročně. 
 
2. Reálná ekonomika 
Vykazují se vysoká tempa růstu průmyslové a stavební výroby, zatímco tržby v maloobchodě a 
pohostinství vykazují pomalejší než očekávaný růst. Letošní deficit obchodní bilance je na úrovni 
predikce ČNB, pokračuje změna struktury importu ve prospěch dovozů pro mezispotřebu a 
investice. Vliv cen na generování deficitu se podstatně snížil, jeho podstatou jsou reálné toky. 
Nepříjemné je zhoršení obchodní bilance s SRN zvlášť s ohledem na očekávaný vývoj tamější 
ekonomiky. S ohledem na prokazatelnou korelaci růstu tuzemských a německých cen je poslední 
vývoj CPI v SRN pro naši inflaci varující. Vývoj míry nezaměstnanosti odpovídá predikcím, 
došlo k jejímu pravidelnému sezónnímu snížení. Loňský velmi příznivý ukazatel růstu 
jednotkových mzdových nákladů pomohl eliminovat vliv růstu dovozních cen, letos se očekává 
zhruba dvojnásobné tempo, které lze považovat za hranici rizik pro budoucí inflaci. Meziměsíční 
pokles cen průmyslových výrobců je důsledkem zavedení letních cen elektřiny. Cca 12 % 
setrvalý vzestup cen zemědělské produkce je rovněž na horní hranici našich predikcí. 
 
3. Inflace 
CPI vzrostl v dubnu o 0,4 p.b., predikce byla 0,1. Příčinou byl růst cen potravin, pohonných hmot 
a některých finančních služeb (např. poplatků za vedení účtů). Existují indikace o pokračujícím 
růstu cen pohonných hmot a potravin i v květnu. Přesto predikce inflace ukazuje stále na vývoj 
v pásmu cílovaného koridoru. To je hlavní důvod, proč se nedoporučuje měnit v současné době 
predikci a ponechat toto rozhodnutí na projednání „velké“ situační zprávy. Vedle rizik vyššího 
růstu cen třeba upozornit na vývoj v segmentu neobchodovatelných neregulovaných cen, který 
nejlépe odráží poměry nabídky a poptávky a není zkreslen náhodnými externími vlivy – tento 
vývoj je velmi umírněný. 
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I.2. Diskuse 
 
Přítomni: guvernér Tůma, viceguvernér Dědek, viceguvernér Niedermayer, vrchní 
ředitelka Erbenová, vrchní ředitel Frait, vrchní ředitel Racocha, vrchní ředitel Štěpánek, 
Ministr financí ČR J. Rusnok 
 
I.2.a. Dotazy a diskuse za přítomnosti měnové sekce a poradců 
 
Guvernér Tůma: je možné považovat váznutí příjmů z DPH za jeden ze signálů o pomalejším 
růstu ekonomiky, jako to bylo např. v r 1997? /MS: kauzalitu mezi růstem ekonomiky a příjmy 
z DPH zkoumali, ale nezjistili/. Je možné očekávat, že se loňský rychlejší růstu ekonomiky 
projeví ve vyšších červnových výnosech daně z příjmů právnických osob? Ve shrnutí je stále 
tabulka změn prognóz, která ukazuje na úroveň prognóz inflace na konci roků 2001 a 2002 – jak 
promítnout nové pojetí cílování inflace (rolované prognózy) /MS: očekávají dohodu s bankovní 
radou/. Došlo k technické změně prognózy čisté inflace – snížení horní meze o 0,2 bodu. Proč, 
když skutečný dubnový vývoj byl horší než predikce? /MS: o dubnový vyšší růst jsou sníženy 
predikované meziměsíční hodnoty v dalších měsících do konce roku/. 
 
Viceguv. Dědek: Jaký je vliv nepříznivé struktury kurzového vývoje, tj. dlouhodobé apreciace 
proti euru a opačného pohybu vůči dolaru – na deficity obchodní bilance? /MS: Pokus o 
kvantifikaci je na str. 12 SZ, zhodnocení dolaru by se mělo projevit v červenci-srpnu. Reálný 
efektivní kurz koruny (spočítaný zvlášť na vahách vývozu a zvlášť dovozu) apreciuje, to zvyšuje 
schodek OB/. Odumírání důsledků externího nákladového šoku není teď v cenách pohonných 
hmot vůbec patrné – je to důsledek slabé poptávkové bariéry? Neprojevují se zde naakumulované 
nákladové tlaky z oblasti distribuce a prodeje PHM /MS: marže prodejců a distributorů se 
nemění; na meziroční indexy ceny benzinu nepůsobí – jsou stejné jako před rokem/ 
 
Vrch. řed. Štěpánek: Není rozpor v hodnocení úrovně příjmů z nepřímých daní ve shrnutí SZ a 
ve vlastním textu zprávy? /MS: údaje za 3-4 měsíce nelze přeceňovat, významnější pro hodnocení 
bude až celé pololetí, protože inkaso v jednotlivých měsících je velmi volatilní. Růst daňovaého 
inkasa proti loňsku o 2,9 % a u DPH o 3,6 % je však slabý/. Nepřímé daně mohou skutečně 
sloužit jako signál o vývoji ekonomiky. Jaká je logika toho, že inkaso DPH se začíná zřejmě 
odchylovat od inkasa spotřebních daní? Jak hodnotit vliv změny úrokového diferenciálu k dolaru, 
tj. vlastně návratu k dřívějším poměrům? /MS: tuto změnu dobře odrážejí změny pohybu na 
finančním účtu (např. odliv portfoliových investic)/ 
 
Vrch. řed. Frait: Je současný vývoj cen potravin opravdu varovným signálem anebo jde o 
přirozenou strukturální změnu relativních cen? /MS: V cenách potravin jsou teď krátkodobé 
faktory – zejm. důchodová pozice domácností – významnější, než dlouhodobý proces přibližování 
cen. Ten také nelze ilustrovat na krátké, např. jen patnáctiměsíční časové řadě/. Kromě míry 
nezaměstnanosti bychom měli více studovat sektorový trh práce. /MS: kapacita sekce nedovolí se 
tím podrobněji zabývat, ale to neznamená, že si vývoje struktury nezaměstnanosti nevšímají/. O 
adekvátnosti nastavení měnových podmínek lépe vypovídá situace na trhu práce v dlouhodobě 
perspektivních odvětvích – máme o tom nějaké údaje? 
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Ministr Rusnok: Při mediálně poutavějším sledování míry nezaměstnanosti se často opomíjí 
vývoj míry zaměstnanosti, který je pro makroekonomický pohled významnější – studujeme jej 
náležitě, jaké indikátory ČNB používá? Berete v úvahu důsledky změny režimu pro předčasné 
důchody, která nastane l. července? /MS – ano, uvažují s tímto vlivem/. DPH: současný stav může 
být ovlivněn ambiciózním rozpočtem, změnami struktury ve vývozu a dovozu a pak lze přiznat, 
že čeští podnikatelé se stále lépe učí, jak rychleji čerpat peníze z rozpočtu (vratky). 
 
Vrch. řed. Štěpánek: Není rozpor mezi údaji o vývoji pozice komerčních bank vůči 
nerezidentům a zde popsanými důsledky vývoje úrokového diferenciálu?  
 
Viceguv. Niedermayer: V pozicích se tento vývoj neodráží, ale v platební bilanci a nakonec 
v kurzu, i když tam působí víc krátkodobých faktorů, které ten fundamentální základ vývoje 
kurzu překrývají. Pokud klesají devizové úvěry a mírně rostou vklady, musí banky při vyrovnání 
pozic získat nová aktiva – směrem k nerezidentům (ne tak nešikovně jako KB) což se projeví 
v platební bilanci jako odliv krátkodobého kapitálu. /stat: u dluhových papírů je ale působení 
diferenciálu zřejmé – ve 3. a 4. čtvrtletí byl odliv řádově 25 mld. Kč, za první bude možná malý 
příliv/. 
Ještě dílčí dotazy: 
- výrazně se zvyšují reálné mzdy, ale nikoli příjmy – proč? /MS: mzdy se v příjmech 

domácností projevují necelou polovinou, šlo by potom o komplexní změnu scénáře a prognóz, 
což bude provedeno až při velké SZ/. Diskuse o „technických“ změnách prognóz chybí. 

- poslední inflační očekávání (12 měsíců dopředu) ČNB a trhu se podstatně rozešla, jejich 
zveřejnění na Internetu vyvolá automaticky nedůvěru v naše číslo, které je o 1,2 p.b. nižší než 
předchozí vlivem realizace závěru o vypuštění vlivu předpokládaného růstu nepřímých daní 
z prognózy. /MS: většina analytiků, kteří formulují svá očekávání, zůstává na povrchu čísel, 
aniž by zvládali jejich měnící se obsah/.  Závěr – prognózu po dnešním jednání nezveřejňovat 
na TK ani v MOM, zvláště když se naše prognóza bude brzy s velkou pravděpodobností 
zvyšovat a v minutes bude zapsáno, že rizika teď víc vidíme směrem nahoru. 

- výnos amerických dluhopisů 9,8 % je nesmysl 
- regionální struktura obchodní bilance se uvádí jen jako doplňující informace či ilustrace (MS: 

ano/ nebo to má nějaký hlubší význam? 
- přikládáme větší význam vývoji CPI v Německu? 
 
I.2.b. Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Vrch. řed. Racocha: Jak je reálné, že se peníze z prodeje Radiokomunikací, event. KB vzhledem 
k dlužnické pozici FNM na jeho účtu udrží? Nabízí pomoc v řešení, jak poněkud rozložit splátky. 
Měli bychom tu formulovat stanovisko ČNB k využívání privatizačního účtu. 
 
Ministr Rusnok: privatizace Radiokomunikací je komplikovaná, jediný partner si klade různé 
podmínky, např. zpochybňuje vlastnictví některých pozemků. DB už vyjednává s případnými 
zájemci o podíly, které chce koupit. Vláda chce jednání urychlit (zítřejší deadline na konečnou 
nabídku), ale pod určitou hranicí – okolo 300 mil. $ jít nechce. Osobní odhad- prodej se za tuto 
částku uskuteční, ale nelze teď odhadnout, jaké budou inkasní podmínky. Ve FNM je největší 
problém s dluhem vůči Fondu dopravy, který naléhavě potřebuje peníze. 
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Viceguv. Niedermayer: Špatná varianta platby je, když si investor obstarává na trhu sám koruny 
– to vede nejvíc k posilování koruny. Většina velkých plateb proběhne v cizí měně, pokud se 
neukáže, že investor je schopen získat  koruny díky tomu, že kupuje na úvěr. V případě DB by 
toto nabízelo, u prodeje KB vše závisí na tom, kdo vyhraje tendr. Čili naším zájmem je inkaso 
v devizách, a aby peníze FNM držel na účtu co nejdéle. Pokud to tržní podmínky neumožní, pak 
konverze proběhne proti devizovým rezervám. Začali jsme jednat s ČMZRB, která administruje 
část dluhu státu vůči EIB a kurzové riziko je tam transferováno na stát; možná by se ty transakce 
daly nějak propojit. 
 
Viceguv. Dědek: privatizační účet má mít dvojí efekt – poptávkový (ten s určitostí teď vláda 
respektovat nebude) a antiapreciační, který musíme umět využívat. Konverze do korun přes ČNB 
má charakter devizové intervence, prosazovat nějakou minimalizaci našich nákladů na konverzi 
je až druhořadé. Národohospodářskou prioritou je zamezit apreciaci a deficitům, tomu musí být 
podřízeny případné vlivy na hospodářský výsledek ČNB. Přece nesouhlasíme s pojetím, že již 
jsme v přehřáté ekonomice, kde je nutná rychlá restrikce, což by také bylo řešením deficitu. Ten 
je dle indikátorů uvedených v příloze SZ varující. 
 
Guvernér Tůma: dohodli jsme se na privatizačním účtu, jeho používání musí být pružně 
přizpůsobivé konkrétnímu případu a aktuální situaci na trhu; není tu univerzální recept. Budou 
jistě větší příjmy než nyní očekávané Radiokomunikace a řešení může být pokaždé jiné. Teď jde 
o to, za přítomnosti nového ministra financí si znovu potvrdit dříve uzavřenou dohodu s FNM o 
využití privatizačního účtu, zejména jde o naši včasnou informovanost o tom, co se brzy chystá. 
Když devizy nebudou absorbovatelné trhem, musí je stáhnout ČNB, i když tu budou větší 
sterilizační náklady. Mohl by zde být formulován úkol pro p. Niedermayera, aby se zamysleli nad 
nějakým technickým řešením co nejúnosnějších dopadů. Nelze ovšem zapomínat, že nemáme 
fixní kurzový režim, a že tedy na excesivní deficity kurz bude reagovat automaticky. 
 
Viceguv. Dědek: je užitečné vyhlásit na tiskové konferenci a v protokolu, že jsme s přítomným 
panem ministrem dospěli ke stejným závěrům o snaze zamezit nepříjemnému zhodnocování 
kurzu, a to ve smyslu dříve učiněných dohod o privatizačním účtu. 
 
Ministr Rusnok: potvrzuje tento závěr. 
 
Vrch. řed. Frait: Na deficity běžného účtu se lze dívat buď standardně jako na 
makroekonomický fenomén, který vyžaduje slabší kurz, nebo respektovat existenci 
„dvojrychlostní“ ekonomiky. Pak zřejmě zjistíme, že deficit je strukturální defekt produkovaný 
zejména tím slabším segmentem. Z toho by vyplývalo, že politika slabé koruny pomáhá právě 
této hůře fungující součásti ekonomiky a brzdí strukturální změny. Je to hypotéza, ale pokud je 
podložená, pak snaha o oslabování koruny je kontraproduktivní. Udržování zaměstnanosti 
v zaostávajícím segmentu může mít za následek, že zahraniční investoři budou narážet na potíže 
při získávání kvalifikovaných pracovních sil. Kromě toho poměrně silná koruna nám dnes 
zajišťuje komfort nízkoinflačního prostředí a ještě rok či dva tato situace může trvat. 
 
Viceguv. Niedermayer: Existuje zcela zřetelná provázanost ekonomického cyklu s deficity 
obchodní bilance. Krátkodobé indikátory nyní ukazují, že ekonomika roste, došlo konečně 
k adekvátnímu růstu peněžní zásoby, fiskál je expanzivní a jediným opačným vlivem je pokles
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zahraniční poptávky. Pak tedy stojí za závažnější diskusi, jestli deficit obchodní bilance nebude 
větší než předpokládáme. Ceny na něj tolik nepůsobí, vnější prostředí nám nepomůže a o to víc 
mohou zhoršovat situaci některé domácí faktory,  přičemž např. důsledky nízkých úrokových 
sazeb se promítají až se zpožděním. 
 
Ministr Rusnok: MF vnímá citlivost vývoje na běžném účtu, indikátory jsou ale někdy rozporné, 
např. pozitivní vliv nových kapacit může být brzy o mnoho výraznější než je teď. Dvojrychlostní 
ekonomika je realitou, ale problémem je její identifikace a měření. K zásadnější změně prognózy 
dnes nevidí důvody. Jaký je názor ČNB na vliv depreciace eura na vývoj v eurozóně a speciálně 
v SRN? Apreciace proti euru je jinde (Polsko?) ještě výraznější než u nás. Nelze zapomínat, že 
máme jiný kurzový režim než před r. 1997. 
 
Viceguv. Dědek: Nálada v SRN je pesimistická kvůli slabé marce (euru) a inflaci, na kterou jsou 
Němci citlivější než USA; proto nelze čekat, že se ECB bude chovat podobně jako FED, a tedy 
žádný silný prorůstový impuls. Problém vnější nerovnováhy vyvolává opět otázky optimálního 
mixu fiskální a měnové politiky. Lze v této souvislosti získat některé předběžné úvahy a údaje o 
připravovném rozpočtu, které by braly ohled na tyto priority hospodářské politiky? 
 
Vrch. řed. Erbenová: Vzhledem ke zpožděním, se kterým se fiskální expanze a nízké úrokové 
sazby promítnou do ekonomiky, je už teď zřejmé, že čelíme důsledkům existence suboptimálního 
mixu politik – vzhledem k tomu, co se děje ve světě i u nás. Pokud jde o vývoj eura: důležitější 
než vliv na evropský resp. německý obchod je působení na kapitálové pohyby a spotřebitelskou 
důvěru. Tam se špatná očekávání ohledně perspektiv americké ekonomiky mohou promítat 
podstatně silněji než ve vlastním obchodu. Běžný účet je klíčový problém našeho vývoje, čím dál 
víc aktuální než střednědobý. Permanentní zlepšování struktury obchodu stále nevede ke snížení 
deficitů. Proti příznivému působení nových kapacit vznikajících v důsledku přílivu PZI může 
působit vliv dosud nerestrukturalizovaných  a mohou zde nastat důsledky hospodářského cykĺu 
v západní Evropě. Např. automobilový průmysl je odvětvím velmi svázaným s cyklem, takže 
jeho dosavadní pozitivní přínos se může rychle změnit. 
 
Vrch. řed. Štěpánek:  Příliv zahraničních investic je na nastavení krátkodobých sazeb spíše 
nezávislý, to omezuje obavy z případného měnového opatření. 
 
Viceguv. Niedermayer: Proti devadesátým létům tu není jen pozitivní rozdíl kurzového režimu, 
ale i některé negativní: tehdy jsme nečelili odlivu portfoliového domácího kapitálu a také teď 
máme více expanzivní stát, jehož financování závisí i na přílivu zahraničních portfoliových 
investic (přítomnost nerezidentů na mnoha aukcích). Pokud by došlo ke zvýšení rizikové prémie, 
enormně narostou náklady státu, platební bilance přestane vykazovat přebytek a může dojít 
k rychlému znehodnocení koruny. FDI jsou volatilním přílivem, nikoli stabilní flow, což je jejich 
negativní vlastnost, která rozkolísává kurz. 
 
Vrch. řed. Racocha: K tomu poznámku: mexická krize byla vyvolána odlivem domácího 
kapitálu. V okamžiku, kdy dochází k odlivu a snižuje se zájem o domácí obligace, pak by toto 
měla měnová politika reflektovat a zamýšlet se nad negativními stránkami nízkého úrokového 
diferenciálu. Tím si ovšem založíme budoucí vážnější problém. Zkušenosti ukazují, že boj proti 
apreciaci je vždy dlouhodobý, kdežto proti depreciaci sice krátký, ale mnohem nákladnější. 
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Guvernér Tůma: Při deficitu na běžném účtu je měnová politika v obtížné pozici; jaké lze čekat 
od ministerstva financí přístupy k tomuto problému? 
 
Viceguv. Niedermayer: řešení problému na běžném účtu pomocí restriktivní fiskální politiky a 
nízkých sazeb vyvolává opačný problém kapitálových toků, kde naopak můžeme někdy 
potřebovat vysoké sazby a expanzivní fiskál, aby se sem natáhlo průběžné financování 
zahraničním kapitálem. Takto jsme za deset let ještě nikdy neuvažovali, ale taková situace může 
nastat. Dnes si nejsme jisti, který z obou problémů je akutnější a projeví se dřív. 
 
Ministr Rusnok: už v l. čtvrtletí byl vývoj na finančním účtu jiný než loni. Flexibilita fiskální 
politiky je momentálně téměř nulová, k žádnému razantnímu řešení nedojde. Příští rok jsou volby 
a tlak členů vlády sílí. Je limitován tím, že o podstatných věcech rozhoduje Parlament. Zbývá 
také možnost rozpočtového provizória na příští rok, což by přineslo dost výrazné omezení 
expanzivnosti. 
 
/pokračování po polední přestávce/: 
Vrch. řed. Štěpánek: jaký zaujímáme postoj k obtížné realizovatelnosti státních dluhopisů? 
 
Viceguv. Niedermayer: Zřejmě víc působil souběh některých jednorázových vlivů, než abychom 
mohli už mluvit o tendenci. Šlo o první emisi s patnáctiletou splatností (hledá teprve zájemce), 
MF ji v průběhu přípravy příliš razantně a neprojednaně navýšilo /ze 2 na 4 mld; sice šlo o 
racionální krok, ale provedený špatným způsobem/ a někteří mohli také spekulovat s údajně 
připravovenou liberalizační novelou zákona o investování penzijních fondů a pojišťoven. 
Objektivně bylo ovšem žádoucí proces splatnosti prodloužit. Z jednoho neúspěchu nelze dělat 
jednoznačné závěry. 
 
Vrch. řed. Štěpánek: Bylo by možná dobré nějak naznačit, že neočekáváme ze strany vlády 
nějaký skokový nárůst poptávky, což by mohlo uklidnit investorskou veřejnost. 
 
Viceguv. Niedermayer: to si při praxi fungování MF asi nemůžeme dovolit – vsadit na tuto 
nespolehlivost naši kredibilitu. 
 
Vrch. řed. Erbenová: jak neúspěšný prodej souvisí s naším tvrzením, že kapacita domácího trhu 
je dostatečná? 
 
Viceguv. Niedermayer: stát těží z nízkých sazeb, většina aukcí byla přeupsáním dluhopisů na 
pozdější splatnosti – právě na rozdíl od té poslední. Tam byl problém, že špatně prezentovali to 
zvýšení objemu a že otvírání nového segmentu může objektivně přinést komplikace. 
 
Guvernér Tůma: umíme si představit, že napíšeme do minutes cosi obecného – že nevidíme 
problém v kapacitě trhu a že problémy byly spíš technického rázu? Nesouvisí to ale s měnovým 
rozhodováním; lepší je vyjádřit se jenom pokud by byl vznesený dotaz na tiskové konferenci. 
 
Viceguv. Niedermayer: Inflace: vývoj byl volatilnější než jsme čekali. Pro nás je důležitý 
vývoj v SRN, zvláště když jedním z našich principů donedávna bylo udržet rozumný inflační 
diferenciál proti Německu. Zemědělské ceny ukazují, že růst u potravin není nahodilý. Růst 
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peněžní zásoby urychluje vzhledem k eskalaci vlády a zvyšování mezd. Celkově se tedy rizika 
našich prognóz posunují směrem vzhůru, i když čísla jsou volatilní a nedávají úplně jednoznačný 
signál.  Přesto,  jestliže  rizika  přede  dvěma měsíci byla poměrně vyrovnaná, dnes se kloní na 
stranu akcelerování inflace. Kdyby dosavadní tendence pokračovaly dál, musíme zvýšit sazby. 
 
Guvernér Tůma: dnes publikovaná čísla o vývoji mezd sice jsou ještě v rámci našich prognóz, 
ale pohybují se na jejich horní hranici (nárůst průměrné reálné mzdy o 5 %).  
 
Vrch. řed. Racocha: Trvale nezodpovězenou otázkou je, kdy se střednědobá rizika nedobrého 
vývoje veřejných financí změní na tak aktuální, že budou vyžadovat změnu sazeb? Už by k tomto 
problému bylo třeba jasnějšího vyjádření, zvláště je-li zřejmé, že se žádná reforma veřejných 
financí v příštích dvou letech konat nebude.  
 
Viceguv. Dědek: Generování peněz z titulu vládních deficitů a současně pokles úvěrové emise 
vypovídají o tom, že vláda supluje „normální“ tvorbu peněz prostřednictvím bankovního sektoru. 
Jakmile by se dynamika úvěrů zrychlila, pak by šlo o akutní riziko, na které bychom museli 
reagovat. Souhlas s tím, že váhu rizik vidíme nyní spíše ve směru vyššího růstu inflace. Proti 
tomu stojí názor, že nejde o trend, kterému by odpovídal vývoj korigované inflace, a dosud 
příznivý je vývoj cen neobchodovatelných položek. Prognóza zůstává v pásmu, ale posunuje se 
směrem k jeho hornímu okraji, přičemž ten posun dosud není takový, abychom na něj reagovali 
změnou sazeb. Dočasně pomáhá, že MF nepřipravuje změnu nepřímých daní. Souhlas s tím, že 
dnes nelze rozhodovat o žádné změně, ale je třeba se připravit, že také květnová čísla o inflaci 
budou vyšší. 
 
Vrch. řed. Erbenová: Souhlas s touto charakteristikou posunu rizik inflační prognózy. K již 
zmíněným faktorům přistupuje rychlý vývoj mezd a jednotkových mzdových nákladů, jejichž 
podíl na přidané hodnotě /nikoli na hrubé produkci, která zkresluje/ je velký – viz stanovisko 
referátu ekonomického výzkumu. Logicky se to musí promítnout i do reálných příjmů 
domácností a poptávky. Naše současné expektace se dost rozešly s odhady učiněnými subjekty 
na trhu pro mzdová vyjednávání. 
 
Vrch. řed. Frait: Velké varování pro nejbližší vývoj pramení z obtížné aplikace známých 
přístupů teorie /Mundell/ k makroekonomické rovnováze, a to, že vnitřní nerovnováze musí čelit 
fiskální politika, a vnější pak politika monetární. Tento standardní přístup může být 
zpochybňován, ale problém určitě je v tom, že dnes si nejsme jisti, jak na onu vnější nerovnováhu 
reagovat měnovou politikou a pro nejbližší budoucnost to tak ještě zřejmě zůstane. 
 
Vrch. řed. Racocha: Komplikace je ještě v tom, že MF si ani vnitřní nerovnováhu nebere „za 
svůj“ problém. V minutes je třeba zdůraznit rizika dvojího deficitu. V situační zprávě a zde 
sdělených komentářích chybí dosud jednoznačnější názor, zda vývoj cen zemědělských výrobků 
a potravin byl jednorázovým výkyvem, nebo součástí dlouhodobější tendence. 
 
Vrch. řed. Štěpánek: Strukturální změny v ekonomice pořád probíhají pomalu, i když output 
roste. Fiskální problém je systémový a možná závažnější, než jsme si dokázali představit, fiskální 
expanzí je financován růst. Zatím se to nepřelilo do výrazné vnitřní nerovnováhy, ale můžeme už 
registrovat výhled na rychlejší růst cen v ročním a delším horizontu. Už teď víme, že fiskál 
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nebude moci na vnitřní nerovnováhu reagovat, a proto, i když trochu nešťastně, musíme být 
připraveni reagovat my. S ponecháním sazeb beze změny souhlasí, i když se mění váha rizik. 
 
Guvernér Tůma: Hlavním tématem současnosti je dvojí deficit, i když nejsme schopni odhalit 
dost přesvědčivě jejich vzájemný kausální vztah (spotřeba domácností  příliš výrazně neroste,  
vazbu na investice přesně neznáme), nevíme, jaký podíl vnější nerovnováhy je způsoben 
nerovnováhou vnitřní. Pokud se situace dostává na hranu udržitelnosti, je jasné, že k dosažení 
optimálního mixu politik je správnější změnou nastavení fiskálu. Izolovaná reakce měnové 
politiky na další nepříznivý vývoj by byla suboptimální. Členové bankovní rady se zřejmě 
shodují v tom, že výhled inflace vidíme poněkud hůř než přede dvěma měsíci, za značně 
zhoršené indikátory lze označit vývoj CPI v SRN a růst jednotkových mzdových nákladů. 
 
Vrch. řed. Štěpánek: Máme se dnes nějak vyjádřit ke kurzu – aspoň tak, že jeho vývoj 
sledujeme, že nám není lhostejný? 
 
Viceguv. Niedermayer: Kurz se teď nevyznačuje žádou volatilitou, proti které by mohly být 
účinné nějaké intervence. Je nutné si uvědomit, že fiskální politika je stále víc politickým a nikoli 
ekonomickým projevem vlády. Za minulá léta i z praxe jiných bank lze odvodit zkušenost, že si 
centrální banka nemá stanovovat více cílů, tzn. jde tu o inflaci a nikoli o řešení řady dalších 
otázek. Je nutné jasně formulovat, že když vyhodnotíme inflační rizika a přizpůsobíme jim sazby, 
tak pouze děláme to co je naší povinností a nikoli, že „šlapeme na brzdu“ hospodářskému růstu.  
 
Vrch. řed. Štěpánek: alespoň je žádoucí se ke kurzu vyjádřit tak, že nám není samozřejmě 
lhostejný, a proto důležitost připisujeme privatizačnímu účtu. Nejdeme proti dlouhodobým 
trendům, nevyhneme se krátkodobým spekulacím, ale chceme vymazat špatná očekávání. Je to 
ale trochu už slovní intervence. 
 
Viceguv. Niedermayer: Pokud je ČNB dohodnuta s vládou na využívání privatizačního účtu, 
pak očekávání trhu vyvolaná blížícími se dvěma většími akcemi nejsou odůvodněná. 
Akceptujeme trend, ale bráníme se neodůvodněným výkyvům. Když jen toto prohlásíme, není to 
intervence.  
 
Guvernér Tůma: Souhlas s tím, že cílem sledování vývoje kurzu v ČNB je umět ovlivňovat 
expektace, nyní nás v tom podporuje opětovný souhlas MF s využíváním privatizačního účtu a se 
vzájemnou kooperací s námi a FNM. Poznámka k nezávislé měnové politice: naše politika je 
determinovaná fiskálem – neděláme jakoukoli politiku, ale takovou, která je závislá na 
existujícím ekonomickém prostředí. Není problém v doporučení vládě, co by měla podle našeho 
názoru dělat (tím nehoníme víc zajíců najednou), resp. co by se stalo, kdyby nezdravý vývoj 
pokračoval. 
 
Vrch. řed. Erbenová: posouzení volatility kurzu je relativní, závisí na tom, jak ji měříme. Ve 
skutečnosti je náš kurz velice stabilní. 
 
Guvernér Tůma: Výrokům o současné volatilitě bychom se měli proto vyhýbat. Diskuzi o kurzu 
lze shrnout asi tak, že jeho posilování je do značné míry spojeno s očekáváním vlivu blížících se 
privatizačních transakcí, a že právě proto jsme využili přítomnosti nového ministra financí, 
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abychom si znovu potvrdili shodné, flexibilní přístupy k privatizačnímu účtu. Půjde o intervenci 
ve smyslu srazit očekávání trhu a nikoli přímo o intervenci ve prospěch změny úrovně kurzu. 
Pro návrh ponechat současné nastavení sazeb hlasovali všichni členové bankovní rady. 
 
I.3. Úkoly 
 zajistit, aby na Internetu nebyl tentokrát zveřejněn současný přehled inflačních očekávání 

(tabulka na str. 7 SZ), obnovit zveřejňování až po projednání velké SZ a změně prognózy 
 připravit co nejoptimálnější a nejhospodárnější technické využití privatizačního účtu pro 

případ inkasa za prodej Českých radiokomunikací a Komerční banky (úsek III) 
 navrhnout technickou úpravu přehledu o změnách prognóz (součást shrnutí SZ) tak, aby 

odrážely také horizont rolované prognózy inflace  
 
 
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. Krejļ², poradce guvern®ra
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