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I. Diskuse navazující na prezentaci 7. situační zprávy  

 
viceguvernér Niedermayer: Otevírá projednávání 7. situační zprávy. Pokládá tři technické 
dotazy: (i) je možné osvětlit konstatování, že souvislost mezi vývojem M2 a cenami nebyla 
prokázána, (ii) výkyv ve vývoji M2 byl způsoben izolovanými faktory, přitom se ale mění 
celková prognóza vývoje, (iii) přinese konverze zahraničních měn do eura šok v podobě 
jednorázového nárůstu M2?   
 
ministr financí Rusnok: Navazuje na prezentaci 7. situační zprávy aktuální informací o 
fiskálním vývoji. Strukturální deficit zřejmě nebude tak velký, jak naznačují prezentované 
odhady, protože  bude odstraněn metodologický problém  v systému pokladního plnění. 
Upozorňuje, že podstatné je zkoumat poptávkový efekt operací transformačních institucí, 
protože možná pouze pokrývají dříve vytvořené dluhy.  
Odpověď sekce měnové: M2 je více korelována s HDP než s cenovým vývojem, alespoň dle 
dosavadních analýz měnové sekce. I po očištění izolovaných faktorů je růst M2 v řádu 10%. 
Dopad konverze do eur není zatím v měnové predikci zahrnut, bude analyzován.  
 
vrchní ředitel Štěpánek: Navazuje na diskusi o strukturálním (fiskálním) deficitu. 
V prezentaci nezazněl odhad konsolidovaného deficitu veřejného sektoru. Přitom studie MMF 
uvádí odhad 11% HDP, což je alarmující číslo.  
Odpověď sekce měnové: Tento údaj je zavádějící, protože zahrnuje transformační výdaje 
bez privatizačních příjmů. Podle metodologie Maastrichtu je konsolidovaný deficit 5,2%. 
 
ministr financí Rusnok: Souhlasí s touto interpretací. Odhady ČNB jsou korektní, údaj 
publikovaný MMF je zbytečně vyhrocený. Navíc bilance FNM je flexibilní v tom smyslu, že 
propad příjmů může být odražen v pozastavení některých výdajů.  
 
viceguvernér Niedermayer: Obava ČNB pramení z toho, že některé z těchto výdajů mohou 
být ve skutečnosti mandatorní, takže bilance FNM nebude flexibilní. 
 
vrchní ředitel Racocha: Pokládá dotaz ohledně očekávaného rozsahu úvěrové emise 
v souvislosti se změnou predikce růstu M2. Dále se ptá, jak ovlivní růst M2 změna postavení 
Konsolidační banky. 
Odpověď sekce měnové: Přírůstek úvěrů bude asi 2% a bude tažen především podniky se 
zahraničním vlastníkem a také domácnostmi. Změna postavení Konsolidační banky ovlivní 
růst M2 jako jednorázový faktor.   
 
vrchní ředitel Racocha: Konsolidační banka je uvažována pouze jako banka nebo jako celá 
skupina?  
Odpověď sekce měnové: Pouze banka bez dcer. 
 
ministr financí Rusnok: Informuje, že pravděpodobnost schválení rozpočtu je velmi nízká. 
Spíše nastane rozpočtové provizorium, které znamená 2-3% růstu výdajů a obdobný – možná 
poněkud vyšší – růst příjmů. Strukturální deficit se bude do voleb spíše snižovat. 
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vrchní ředitelka Erbenová:  Vznáší faktický dotaz, zda je snížení prognózy inflace CPI  pro 
12/2002 z titulu snížení očekávaného růstu regulovaných cen  a nepřímých daní konsistentní 
s diskusí v dubnu, kdy byly nepřímé daně zatím z úvah vyloučeny. Dále prosí o vysvětlení, do 
jaké míry jsou spolehlivá data o HDP po zohlednění zkušenosti s poslední revizí dat.  
Odpověď sekce měnové:  Je to v souladu, nepřímé daně do formulace nepatří. Údaje o HDP 
jsou závažný problém, ale lepší data nejsou k dispozici – je tedy třeba s nimi pracovat.  
 
viceguvernér Dědek: Dotazuje se, zda v projekci cen potravin je zohledněna dovozová 
arbitráž, která by mohla vysvětlit částečně růst cen potravin konvergencí k cenovým hladinám 
EU.  
 
viceguvernér Niedermayer: Navazuje na dotaz o cenách potravin. Jejich očekávaný pokles 
koncem roku 2002 odpovídá tomu, že s konvergencí nepracujeme, protože vlastně očekáváme 
návrat tempa růstu k průměru růstu CPI. Jde-li ale o konvergenci, mělo by být tempo růstu 
cen potravin vyšší než inflace CPI. 
Odpověď sekce měnové: Problém dovozové arbitráže je složitý, měnová sekce dodá 
písemný materiál.   
 
viceguvernér Niedermayer: Spolu s otázkou fiskálu jsou toto dva faktory, které způsobují 
návrat prognózy inflace CPI do koridoru koncem roku 2002. Pokud by prognóza cen potravin 
zachycovala konvergenční faktor a fiskál uzavřel produkční mezeru, pak by nedošlo k takové 
změně trendu v prognóze. Modelová projekce návrat do koridoru nesignalizuje. Znamená to, 
že expertní prognóza  předpokládá návrat poptávkových inflačních tlaků později (v roce 
2003)?  
Odpověď sekce měnové: Expertní prognóza pracuje s velmi mírným oživením poptávkových 
tlaků, prognóza pro rok 2003 není nyní k dispozici. 
 
vrchní ředitel  Frait: Oceňuje modelovou střednědobou prognózu. A dotazuje se, zda do 
výpočtu politicky neutrální sazby vstupuje také proměnná, která bývá označována jako 
výchylka (bias) bankovní rady.  Dále se ptá, jak vysoké zvýšení sazeb považuje modelová 
prognóza  za „mírné“.  
viceguvernér Niedermayer: Připojuje se ke druhému dotazu.  
viceguvernér Dědek: Navazuje otázkou, zda je rovnovážné reálné zhodnocování kurzu 
v modelu chápáno souhrnně pro celý CPI nebo jen pro sektor obchodovatelných komodit 
(tradables).  
Odpověď sekce měnové: Problém výchylky (bias) bankovní rady jako proměnné je třeba 
ještě dořešit, výhledově bude možné ji zahrnout mezi předpoklady. Z pohledu modelu je 
uvažované zvýšení 1,5 p.b. Reálný kurz je chápán souhrnně, nikoli pouze pro sektor 
obchodovatelných komodit (tradables).  
 
vrchní ředitel Racocha: Konstatuje, že v návrhu sekce měnové nezazněl jiný návrh, než  zvýšit 
sazby o 0,25 p.b. 
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II. Uzavřené jednání bankovní rady 

Přítomni: 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. 
ministr financí Ing. Jiří Rusnok 

 
viceguvernér Niedermayer: Zahajuje uzavřené jednávání bankovní rady a prosí o vyjádření 
především ke třem otázkám, které pro něj vyplynuly z prezentace 7. situační zprávy. Změnilo 
se opravdu prostředí z nízkoinflačního a nízkorůstového? Kterou prognózu ze dvou 
prezentovaných (expertní, modelová) zveřejníme příští týden?  Jaká jsou rizika případného 
dnešního rozhodnutí? 
 
vrchní ředitel  Frait: Souhlasí se závěry 7. situační zprávy. Zdá se, že existuje poměrně 
významná míra shody mezi všemi prezentovanými prognózami. Červencové vyhodnocení 
navazuje na červnové jednání, kdy bylo konstatováno, že situace se změnila a ekonomika 
roste rychleji, než se očekávalo na počátku roku.  Aktuální  nastavení sazeb je poněkud 
zastaralé, neodpovídá tomu, že se ekonomika přesunula na novou růstovou trajektorii. 
Ekonomiku stále ještě není možné označit za vysoce růstovou. Rizikem rozhodnutí o zvýšení 
sazeb je zpomalování zahraniční poptávky. To ale nemusí působit antiinflačně, pokud bude 
kompenzováno nárůstem poptávky domácí, která bude povzbuzena růstem M2.  
 
viceguvernér Dědek: Cenový vývoj je diferencovaný dle jednotlivých segmentů ekonomiky. 
Dostupné údaje zatím neprokazují existenci poptávkově tažené inflace. Korigovaná inflace, 
která může sloužit jako její indikátor, je pouze volatilní, ale zůstává nízká. Meziroční růst 
v sektoru obchodovatelného zboží (tradables) je nulový. Protiinflačním faktorem je zpomalení 
růstu v Evropě, kam směřuje značná část českého vývozu. Z těchto důvodů se zdá, že 
hypotéza o odeznívajícím nákladovém inflačním šoku , se kterou pracuje expertní prognóza v 
7. situační zprávě, je realistická a je tedy možno ji publikovat ve  Zprávě o inflaci. Nicméně 
diskuse o váze jednotlivých rizik spojených s expertní prognózou je samozřejmě klíčová, 
protože  hypotézu o odumírajícím nákladovém inflačním šoku je třeba zasadit do obecnějšího 
makroekonomického rámce. Růst M2 a fiskální deficit, který se po očištění pohybuje okolo 
5%, jsou vzhledem k fázi ekonomického cyklu signály expanze. Takže celkový rámec není 
s uvedenou hypotézou příliš konsistentní. Rizika expertní prognózy jsou na inflační straně. 
Kloní se k názoru měnové sekce, že měnová politika by měla reagovat na současný růst 
inflace, protože riziko růstu inflačních očekávání  by nebylo v takové situaci verbální 
intervencí dostatečně redukováno.   Mírné zvýšení sazeb by bylo nástrojem usměrňujícím 
inflační očekávání, protože současný nárůst cen je do velké míry výsledkem nákladového 
šoku a je hnán velkou měrou pohybem cen potravin. Na závěr se vyjadřuje k otázce, zda jsme 
v nízkoinflační ekonomice. Upozorňuje na zajímavou skutečnost, že podstatná revize dat 
HDP nebyla spojena s revizí cenových indexů. To je možná pozitivní signál do budoucna o 
tom, že vyšší růst může být kompatibilní s nižší inflací.   
 
ministr financí Rusnok: Oceňuje 7. situační zprávu jako kvalitní podklad pro diskusi. 
Vyslovuje tezi, že nejsme ani vysokorůstová ani nízkoinflační ekonomika, neboť tranzitivní 
ekonomiky nejsou schopny razantní desinflace. Poučná je v tomto směru debata probíhající 
v Polsku. Je třeba nepodceňovat váhu apreciace kurzu jako desinflačního nástroje. 
Rozhodování o zvýšení sazeb je obtížný úkol - pro i proti existují silné argumenty, které již 
byly vysloveny v předcházející diskusi. Obě varianty označuje za schůdné, osobně se kloní 
k ponechání sazeb a vyčkání na další informace.   
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vrchní ředitel Racocha: Diskuse nad předchozími situačními zprávami se soustředila na to, 
zda jsme odsouzeni k nízkému růstu. ČSÚ změnil revizí dat celý obrázek. Nová čísla ukázala, 
že rychlejšího růstu jsme schopni, a to staví diskusi o nastavení sazeb do nového světla. Růst 
v rozmezí 3-4% je robustní – jde o slušné číslo i ve vztahu ke krátké historii české 
ekonomiky. Přitom již nejde o růst založený na neefektivní alokaci úvěrů jako v minulosti, 
současný růst má zdravější základy. Nízkoinflační ekonomikou zatím zřejmě nejsme, protože 
– jak naznačila prezentace sekce měnové - inflační očekávání jsou stále ještě do značné míry 
adaptivní. Navazuje na prezentaci situační zprávy konstatováním, že na inflační straně 
prognózy se kumulují dílčí rizika: růst M2, po revizi rychleji rostoucí spotřeba a tomu 
odpovídající pokles míry úspor. Reálné mzdy v průmyslu rostou rychleji než produktivita v 
průmyslu. Problémem jsou ceny potravin a rozvolněný makroekonomický rámec, ke kterému 
přispívá fiskální politika. Vývoj strukturálního deficitu je alarmující. Nejpodstatnější je vliv 
inflačních očekávání. Mzdová vyjednávání ve veřejném sektoru a také přístup k valorizacím 
budou ovlivněny přicházejícími volbami. Rozhodování o zvýšení sazeb nechápe jako nástroj 
k úplnému utlumení prognózované výchylky inflace od cíle v první polovině roku 2002, ale 
jako pojistku, že se inflace do cíleného koridoru vrátí v horizontu nejúčinnější měnové 
transmise. Otázkou do diskuse je, zda skutečně odeznívají rizika zvýšení vnější nerovnováhy, 
jak naznačila zmínka v prezentaci situační zprávy o klesající dovozní náročnosti.  
 
viceguvernér Niedermayer: Reaguje připomínkou, že nižší externí rizika souvisejí se 
změnou předpokladu  o růstu potenciálního produktu. 
 
vrchní ředitelka Erbenová: Zdá se, že existuje velmi vzácně shoda všech dostupných 
podkladů, že současné nastavení měnových podmínek je suboptimální a návrhy směřují ke  
zvýšení sazeb. Došlo k výrazným změnám predikce inflace, čistá inflace pro konec roku 2001 
se dostává k horní hraně cíle, CPI se bude jeden rok pohybovat mimo cílený koridor a pak se 
do něj vrátí jakoby samospádem. Revize dat se výrazně promítly do nového chápání 
ekonomického vývoje. U prognózy inflace ale došlo k větší míře přehodnocení v kratším 
horizontu, než v horizontu nejúčinnější měnové transmise, což zvyšuje nejistotu při 
rozhodování. Současná predikce je podmíněna více než předtím stabilitou inflačních 
očekávání. Současně dle různých signálů dochází k akceleraci inflačních očekávání, což samo 
o sobě vede k uvolnění měnových podmínek (poklesu reálných sazeb ex ante). Ve všech 
segmentech finančního trhu dochází k nárůstu sazeb, což snižuje váhu argumentu, že zvýšení 
úrokového diferenciálu v důsledku zvýšení repo sazby může významněji ovlivnit kurzový 
vývoj. Fiskální poptávkový impuls do ekonomiky je významný (konsensus je více než 1 p.b.), 
tudíž nejistoty ohledně rozpočtu pro rok 2002 nemění nic na obavách, že fiskální politika 
vysílá poptávkový impuls do ekonomiky. Mzdový vývoje v sobě má inflační riziko. Rizikem 
je, že prognóza je postavena do značné míry na odeznění nákladového šoku v segmentu 
potravin a nezahrnuje zatím vliv změny nepřímých daní - dle předchozí úmluvy zahrnout 
tento vliv až v okamžiku úplné jistoty daňové změny.    Deflační riziko zpomalování růstu 
v EU v horizontu měnové transmise není tak významné. Analytici se shodují v tom, že 
zpomalení růstu v Americe odezní poměrně rychle, obdobnou situaci můžeme očekávat i 
v Evropě, která je v závěsu za Amerikou ve svém hospodářském cyklu. Existuje tu zajímavý 
strukturální problém, protože Evropa není tolik propojena s rozvíjejícími se ekonomikami 
(emerging markets) jako Amerika. Vývoj na trzích rozvíjejících se ekonomik nelze zcela 
zanedbat, některé ekonomické indikátory sledované zahraničními investory nejsou pro českou 
ekonomiku příznivé a skrývají v sobě jisté riziko pro kurzový vývoj. Z hlediska taktiky 
měnové politiky je třeba brát v potaz kredibilitu inflačního cíle a reagovat s předstihem (pre-
emptively). Nemáme k dispozici silné závěry o vztahu mezi vývojem spotřeby a inflace, takže 
není možné říci, že vyšší růst poptávky je konsistentní s nízkou inflací.   
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vrchní ředitel Štěpánek: Oceňuje měnovou sekci za posun v kvalitě situační zprávy, který 
byl hmatatelný a způsobil, že diskutující se shodují v náhledu na celkovou ekonomickou 
situaci. Je možno navázat na předchozí diskusi a obrátit pozornost na problémy dvojího 
druhu, které je třeba prodiskutovat, neboť způsobují určitou nejistotu: (i) rozpor mezi 
modelovou a expertní prognózou, (ii) rozdíl mezi  prognózou a návrhem opatření. První 
problém je způsoben tím, že expertní prognóza, chápe inflační šok jako dočasný, zatímco 
modelová vidí růst cen jako trvalejší jev. Model nemůže být tak detailní jako expertní přístup, 
který může zkoumat jednotlivosti, jež mohou být v dané chvíli rozhodující. Na druhou stranu 
platí, že v delším horizontu chyba expertní prognózy roste, takže v horizontu měnové 
transmise je asi její spolehlivost nižší. Model je do jisté míry objektivnější, jde o mechanický 
instrument nepodléhající intuici. Druhý problém je svázán se skutečností, že přes výše 
zmíněnou vyšší spolehlivost modelu v delším horizontu, je hlavním podkladem pro 
rozhodování expertní prognóza a podle ní je adekvátním měnovým doporučením ponechat 
sazby na stávající výši. Nicméně návrh měnové sekce ukazuje, že vyhodnocení rizik 
spojených s expertní prognózou vede ke zvýšení sazeb. Takže rizika jsou natolik závažná, aby 
podložila tento návrh, ale nejsou natolik závažná, aby vedla ke změně expertní prognózy.  Je 
vhodné zaměřit komunikaci na zdůraznění těchto rizik. Za přínosné označuje aktuální 
zařazení výsledků průzkumu inflačních očekávání. Akcelerace inflačních očekávání je velký 
problém, je třeba rozhodnout, zda měnově-politické rozhodnutí má směřovat k jejich utlumení 
dnes a nebo k pozdějšímu opětovnému snižování a s tím  spojeným nákladům. Podporuje 
návrh měnové sekce na zvýšení sazeb. K diskusi a zpracování podkladového materiálu 
navrhuje problém, zda má být měnová politika v reakcích pružnější nebo zda je stabilita sazeb 
jedním z kriterií rozhodování.  
 
viceguvernér Dědek: Reaguje připomínkou. Expertní prognóza měnové sekce není v rozporu 
s návrhem na zvýšení sazeb. Prognóza není jednobodová, ale intervalová. Horní hrana 
intervalu predikce protíná cílované pásmo shora, což je výrazem toho, že rizika jsou 
kumulovaná na inflační straně.   
 
viceguvernér Niedermayer:  Reaguje na návrh zpracovat podkladový materiál. Diskuse o 
flexibilitě rozhodování již byla uzavřena v únoru, kdy bylo komunikováno, že centrální banka 
bude rozhodovat pružněji.  
 
vrchní ředitelka Erbenová: V některé z předchozích situačních zpráv byla příloha na téma 
flexibility rozhodování centrálních bank. Zpracování rozsáhlejšího podkladu považuje za 
velmi obtížné. 
 
vrchní ředitel  Frait: Doporučuje publikovat expertní prognózu, protože modelová není ještě 
k publikaci připravena. Rešerše ekonomické literatury na téma flexibilita rozhodování by 
mohla být zajímavá. Zmíněná příloha se týkala spíše praktických otázek.  
 
viceguvernér Niedermayer: Reaguje poznámkou, že literatura je zaměřena spíše na téma, 
zda má centrální banka svým rozhodnutím překvapit.    
 
viceguvernér Niedermayer: Shrnuje vyjádření guvernéra Tůmy k 7. situační zprávě. 
Nákladové inflační tlaky se v současné fázi ekonomického cyklu pravděpodobně promítnou 
do následných poptávkových tlaků, svou roli sehrají inflační očekávání a uzavírající se 
mezera produktu. Rizika expertní prognózy jsou na inflační straně. Modelová prognóza více 
vystihuje situaci v horizontu měnové transmise. K diskusi navrhuje otázku taktiky v oblasti 
rozsahu změny sazeb či případné sekvence menších kroků.   
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Protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne 26. 7. 2001 
 

 
viceguvernér Niedermayer: Následně prezentuje vlastní stanovisko. Ekonomika je silnější 
než jsme čekali. Loučíme se prostředím nízké inflace a nízkého růstu, což neznamená, že 
přecházíme do prostředí vysoké inflace a vysokého růstu. Nové údaje po revizi dávají 
hluboký smysl. Pokles míry úspor (dissavings) je konsistentní s novými údaji o spotřebě.  
Z tohoto hlediska je problémem zlom v trendu inflace prezentovaný v expertní prognóze, 
která se navrací do cílovaného koridoru. Dává přednost modelové prognóze. Nová situace 
vytváří nové podmínky pro rozhodování. Inflační očekávání budou akcelerovat a není jisté, 
zda je osamocená měnová politika může zchladit. Jediným protiinflačním rizikem je situace 
v Evropě, riziko zpomalení růstu vidí zásadněji než situační zpráva.     
 
vrchní ředitelka Erbenová: Reaguje připomínkou, že jeden údaj o vnější bilanci nemění 
celkový obrázek. 
 
viceguvernér Niedermayer: Shrnuje diskusi návrhem hlasovat o zvýšení sazeb a uvažuje o 
rozsahu. Pokud bude dnešní zvýšení o 0,25 p.b., nebude to dostatečné a bude třeba zvýšit 
sazby nadvakrát. Cituje stejný názor guvernéra Tůmy.  
 
viceguvernér Dědek: Větší zvýšení o 0,5 p.b. by byl příliš velký skok nekonsistentní se 
základním zdůvodněním návrhu, kterým je nejistota, co se odehraje po odeznění nákladového 
šoku. Tato nejistota nemůže být argumentem k razantnímu kroku. Zvýšení o 0,25 p.b.je 
v tomto případě dostatečné.  Jde o reakci s předstihem (pre-emptive), nikoli o lámání 
nákladového šoku.  
 
vrchní ředitelka Erbenová: Interpretuje návrh na zvýšení o 0,25 p.b. jako taktické, 
preventivní a signální opatření. Nepovažuje za vhodné zvyšovat sazby razantně, vzhledem 
k horizontu transmise bude možné korigovat případné přelití nákladových tlaků do 
poptávkových později. 
 
vrchní ředitel Racocha: Zvýšení sazeb o 0,5 p.b. by dávalo smysl, protože 0,25 p.b. 
představuje opravdu jen signál. Nejistota je však značná, takže zvýšení o 0,25 p.b. je 
v kombinaci s komunikací obavy z inflačních rizik – obdobnou jako v předchozím veřejném 
záznamu z jednání – dostatečnou reakcí. Navíc tak můžeme otestovat reakci finančních trhů. 
 
vrchní ředitel Štěpánek: Přiklání se také ke zvýšení o 0,25 p.b. 
 
 
III. Závěrečné hlasování 
viceguvernér Dědek: Hlasuje pro zvýšení sazeb o 0,25 p.b.. 
viceguvernér Niedermayer: Hlasuje pro zvýšení sazeb o 0,25 p.b.. 
vrchní ředitelka Erbenová: Hlasuje pro zvýšení sazeb o 0,25 p.b.. 
vrchní ředitel  Frait: Hlasuje pro zvýšení sazeb o 0,25 p.b.. 
vrchní ředitel Racocha: Hlasuje pro zvýšení sazeb o 0,25 p.b.. 
vrchní ředitel Štěpánek: Hlasuje pro zvýšení sazeb o 0,25 p.b.. 
 
 

IV. Rozhodnutí 
 
Po projednání červencové situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně zvýšit 
limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB o 0,25 procentního bodu na 5,25 % 
a současně zvýšit diskontní a lombardní sazbu o 0, 25 procentního bodu na 4,25%, resp. 6,25% 
s účinností od 27.7. 2001.  
 
 Zapsala: Mgr. Kateřina Šmídková, PhD., MA, poradce bankovní rady ČNB
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