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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 27. února 2003 
 
Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér O. Dědek, viceguvernér L. Niedermayer, vrchní 
ředitelka M. Erbenová, vrchní ředitel J. Frait, vrchní ředitel P. Racocha, vrchní ředitel 
P. Štěpánek. 
 
 
I. Diskuse navazující na prezentaci 2. situační zprávy 
  
Vrchní ředitel Racocha: Co způsobuje rozvírající se nůžky mezi cenou ropy Brent a světovou 
cenou ropy (WTI) dle Consensus Forecast? Podle situační zprávy bude růst ekonomiky ve 4. 
čtvrtletí 2002 vyšší než byl uvažován v lednové prognóze – neznamená to přehodnocení našeho 
pohledu na vývoj ekonomiky a output gap? 
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): CF je pravidelný a souhrnný zdroj založený 
na očekávání významných institucí. S rostoucím politickým napětím a nejistotou roste rozptyl 
odhadů projevující se rozšiřováním intervalů jejich spolehlivosti. Důvody rozevírání nůžek 
neumíme dobře vysvětlit, nejistota ohledně geopolitického vývoje působí asi víc na WTI.  
Očekávání vyššího růstu na základě předstihových indikátorů nemají takovou váhu jako 
publikované číslo; kdyby se ten vyšší odhad zakomponoval do prognózy, změnil by se odhad 
výstupové mezery koncem roku 2002 z původních -2 % na -1,8 %, což vyvolá nárůst mzr. inflace 
proti základnímu scénáři o 0,05 b. při sazbách o 0,1 b. vyšších. Přitom trvá nebezpečí 
dodatečných revizí údajů o HDP.  Proto není důvod přehodnocovat pohled na růst a output gap. 
 
Viceguvernér Dědek: Změny regulovaných cen a nepřímých daní nezahrnuté v prognóze mohou 
znamenat zvýšení CPI o 1 procentní bod. Je toto dostatečný stimul pro rychlejší návrat inflace do 
cíleného koridoru? Nenaznačuje vývoj čisté inflace a regulovaných cen naplňování dlouhodobé 
prognózy o sbližování tempa růstu cen v těchto dvou okruzích? Narovná-li se úroveň 
regulovaných cen s tržními podmínkami, nebude nižší příspěvek regulovaných cen v budoucnu  
zdrojem podstřelování inflačních cílů? Jednotlivé složky inflace mají rozdílný vztah k output 
gapu. Měla by se věnovat větší pozornost (výzkum) tomuto strukturálnímu pohledu a tím i lépe 
vysvětlovat, co stojí za aktuálním vývojem cen. 
Odpověď SMS: Prognóza na konec letošního roku je CPI 2,3 %, příspěvek regulačních opatření 
1 p.b., čili šlo by skutečně o rychlejší návrat do cíle. Podrobnější diskusi na toto téma čekáme 
v souvislosti s přípravou materiálu o inflačním cíli po roce 2005. Predikce budoucího vývoje 
regulovaných  cen a nepřímých daní a diskuse odpovídajícího uplatnění režimu výjimek bude 
rozpracována rovněž ve zvláštním textu v rámci 4. situační zprávy. Oba přístupy k posuzování 
inflace (izolovaně dle jejích složek a celkem) mají své opodstatnění. Jednotlivé skupiny cen se 
vzájemně také ovlivňují, proto je i celkový pohled potřebný. 
 
Vrchní ředitel Frait: Nesvědčí údaje o výkonech průmyslu o tom, že investiční dynamika by 
mohla být v tomto odvětví vyšší než jsme předpokládali? 
Odpověď SMS: Nespatřujeme nějaké zásadně nové informace o vývoji v průmyslu, který se zatím 
naplňoval v podstatě podle prognózy z loňské první situační zprávy, očekávání jsou spíš mírně 
negativní. Pokud jde o investice, bude tato oblast v příští velké SZ revidována, protože tam 
skutečně dochází více nových informací. 
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Vrchní ředitelka Erbenová: Je opravdu fiskální vývoj takovým rizikem jak jsme dosud 
prezentovali, když vliv fiskálního impulsu je zcela zanedbatelný? Je toto jedním z argumentů pro 
ponechání úrokových sazeb? Jestliže zahraniční úrokové sazby klesaly rychleji než naše, čili 
působí spíše v apreciačním směru - je pak vývoj úrokového diferenciálu dalším argumentem pro 
ponechání sazeb? Je úroveň regulovaných cen (kromě nájemného) opravdu už v podstatě 
vyrovnaná s cenami dosahovanými v tržních podmínkách? Je toto nový poznatek, který jsme 
dříve nevěděli? Existují vedle exogenních faktorů nějaké jiné důvody pro příští růst cen a 
přiblížení se ke koridoru? Byl by problém komunikovat tvrzení, že rizika jdou oproti minulé SZ 
směrem nahoru, což se opírá o regulované ceny, spotřební daně a ceny ropy. Toto jsou přece 
krátkodobé vlivy, kdežto horizont účinnosti měnových opatření je 4-6 čtvrtletí.  
Odpověď SMS: Fiskální impuls bude nižší, protože nejsou privatizační příjmy. Pohled na 
autonomní fiskální poptávku je zpětný, analytický, neovlivňuje přímo prognózu. Souhrnná 
poptávka je predikována jinými přístupy. I přes růst úrokového diferenciálu – je o 0,7 p. b. vyšší 
než v prognóze – ke kterému došlo vzhledem ke změně očekávání na euriborovém trhu, kurz 
oslabil. Lze tedy předpokládat, že existují silné faktory, které zde přetlačují vliv úrokového 
diferenciálu. Kdyby ten diferenciál nepůsobil, byl by kurz ještě slabší. Proto je souhra působení 
úrokového diferenciálu a vývoje kurzu důvodem k ponechání sazeb. 
Regulované ceny lze nyní členit asi na čtyři skupiny: tam, kde cenová úroveň bude nutně rychleji 
stoupat směrem k tržní = nájemné a teplo. Dále jsou to ceny plynu, elektřiny, kde je úroveň už 
dostatečná a občas se přizpůsobuje rozhodnutími regulátora. Dále jsou to ceny regulované 
rozhodnutími příslušných orgánů bez přímé vazby k nákladové úrovni a pak některé ceny, kde je 
vůbec sporné, zda se o ceny jedná (některé poplatky). Pohled na dnešní vývoj cen je ze strany 
různých komentátorů velmi pestrý – souběžně s články o deflaci se objevují poplašné zprávy o 
vysokém růstu některých cen. Toto vše zformovalo různá inflační očekávání.   
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Existuje dost podstatný rozdíl mezi modelovými a měřenými 
inflačními očekáváními. Je toto nový poznatek? V čem rozdíl spočívá? Do jaké míry jsou měřená 
očekávání adaptivní? Skutečně změřená očekávání byla prezentována jako alternativní scénář, 
nemělo by to ale být opačně? 
Odpověď SMS: Toto není nový problém, byl diskutován už v říjnu na schůzce s BR, na jejímž 
základě byly vytvářeny alternativní scénáře. Problém je, že nejistotu co do očekávání je těžké 
objektivně hodnotit, spíš subjektivně: zdá se, že tak nízká inflace jako je dnes musí vést k poklesu 
inflačních očekávání a ono tomu tak není. Je diskutabilní co má být základním scénářem, když 
skutečná očekávání plynou ze zjištění u deseti analytiků, zatímco rozhodování je založeno na 
reakci účastníků trhu, které je daleko víc adaptivní. Možná je obhajitelná teze, že inflační 
očekávání jsou v zásadě adaptivní, ale nekopírují extrémy podobné těm jako je dnešní výkyv 
inflace.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Připomínka k účelnému dalšímu zestručnění „malé“ SZ 
s podobným obsahem jako je tato. Ke stanovisku poradce: dokumentuje, že jsme asi špatně 
odhadovali krátkodobý vliv zhodnoceného kurzu. Dlouhodobý pohled ale může vést k jinému 
závěru. Interpretace vývoje kurzu v SZ není přesná, protože podceňuje jeho vliv na kapitálové 
toky a portfoliové investice v situaci, kdy se vyrovnala úroveň sazeb s evropskými. Je legitimní 
se ptát, co bychom dělali, kdyby ECB razantně snížila sazby? 
Odpověď SMS: Zapojování ČR do západoevropských ekonomických struktur prohlubuje citlivost 
tuzemské ekonomiky na vnější poptávku (šoky). Vývoj finanční situace exportérů je relativně 
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horší ve srovnání s průměrem průmyslu. Určitým problémem kvantifikace vlivu zahraniční 
poptávky na vývozy je používání HDP Německa jako zástupní proměnné pro predikce, přičemž 
nižší růst v Německu proti předpokladu CF byl zčásti kompenzován lepším vývojem v jiných 
zemích středoevropského regionu.  
Lze předpokládat, že trhy mají nějaké snížení sazeb Evropskou centrální bankou už 
zakomponované do svých sazeb, takže by toto rozhodnutí nemuselo vyvolat větší důsledky na 
kapitálovém trhu. Pak je otázka, co je směrodatné pro vývoj kurzu, jestli to jsou velmi krátké 
sazby ovlivněné rozhodnutím ECB nebo dlouhodobé, které mohou nějaké opatření anticipovat 
s předstihem. V Consensus Forecast jsou jen sazby 3M a 10Y, naše prognóza počítá 
s jednoročním euriborem, čili je z výchozích dat CF odvozena. Empirie dokládá, že pro vývoj 
kurzu jsou významnější sazby dlouhodobé, výnosový diferenciál na dlouhém konci se také vyvíjí 
stabilněji. 
 
Guvernér Tůma: Je stále trochu obava, zda model vyjadřuje správnou míru reakce na změny 
kurzu, zda inklinuje spíš k zanedbatelnému vlivu nebo jde o poměrně významnou vazbu – i 
několik desetin bodu je totiž v dnešní situaci dost závažných.  
 
Viceguvernér Dědek: Můžeme v tocích na finančním účtu identifikovat nějaký pohyb ovlivněný 
naším snižováním úrokových sazeb? 
Odpověď SMS:  U PZI nelze očekávat a empiricky doložit vliv úrokového diferenciálu. Naopak u 
portfoliových  investic ekonometrické odhady potvrzují diferenciál jako jednu z vysvětlujících 
veličin. Vývoj portfoliových investic do cenných papírů ve 3. čtvrtletí dokumentuje vliv snižování 
sazeb (naše aktiva se zvýšila o 9 mld. Kč), neúplné údaje za 4. čtvrtletí naznačují ještě větší odliv. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Bylo by žádoucí poskytnout bankovní radě opět nějakou informaci 
o vývoji cen nemovitostí v ČR.  
 
 
II.    Uzavřené jednání bankovní rady 
  
Guvernér Tůma: Zásadně nová témata dnes nejsou. Novější informace se týkala mezd, kde se 
v podnikatelském sektoru podle průběhu mzdových vyjednávání ukazuje menší riziko, než jsme 
se   možná dřív obávali. Rizikový vývoj se neočekává v nejbližší době ani v oblasti veřejných 
financí. SMS doporučila sazby neměnit. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Právě v období, kdy nejsou významné změny, je dobré se připravit 
na některé situace, které mohou nastat. Patří sem i hlubší pohled na to, co lze očekávat v oblasti 
regulovaných cen. Ještě závažnější je promýšlet reakci na šok, který by mohl nastat v důsledku 
prudkého zvýšení cen ropy, zejména jak naši politiku pak komunikovat. Velkou nejistotou je 
ECB, kde se dá čekat vše - od ponechání sazeb po jejich výrazné snížení. Úrokové diferenciály 
na krátkém konci svou relevanci mají, čili naši reakci bychom měli mít promyšlenou. 
K nesouladu mezi modelovým a měřeným inflačním očekáváním: lze asi akceptovat shrnutí 
měnové sekce, že očekávání je adaptivní, pokud nedochází k extrémním výkyvům jaký je teď. 
Pak by bylo dobré zvážit, zda takové pravidlo nějak nevčlenit do modelu.  
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Viceguvernér Dědek: Očekávaný růst regulovaných cen a možný růst cen ropy mohou 
bezproblémově zajistit návrat inflace do koridoru. Pokud se inflace dostane do koridoru, bude 
argumentace výjimkami komplikovaná. Znepokojivé by naopak bylo, kdyby v souvislosti s 
pravděpodobnými otřesy globální ekonomiky se z České republiky stal jakýsi safe haven 
s nepříznivými důsledky na posilování kurzu koruny. Podporuje návrh měnové sekce. 
 
Vrchní ředitel Racocha: Skutečný vývoj, jak ho někteří viděli i minule, se posunuje od 
základního scénáře k alternativním. Krátkodobé předpovědi cen ropy jsou teď víc než jindy 
ovlivněny momentální politickou situací, dlouhodoběji se vesměs vrací ke standardnímu vývoji. 
Stanovisko poradce i údaje ze situační zprávy jsou cenným potvrzením názoru o odolnosti 
ekonomiky a nereálnosti katastrofických vizí, které se tu v době extrémního posílení kurzu 
objevovaly. Souhlas s návrhem měnové sekce. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Možná stojí za zvážení, zda grafické vyjádření rizik inflační prognózy 
nedoplnit nějakými vektory směru jejich vývoje, aby byl zřejmější posun proti minulé SZ.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Souhlas s návrhem měnové sekce. Je teď určitý problém 
komunikovat inflační riziko z hlediska kurzu, který je sice oproti prognóze depreciovaný, ale 
hladinově stále ještě silný. Proinflační rizika proti prognóze existují, ale je obtížné komunikovat 
jako riziko jen vyjímkovatelný krátkodobý vliv nepřímých daní, regulovaných cen a ropy 
s ohledem na to, jak trhy budou vnímat konsistentnost této argumentace. Momentální situaci, kdy 
nemusíme reagovat na žádné významné změny, by sekce měnová měla využít k ověřování, zda 
model skutečně zachycuje dobře všechny základní vazby – např. se jedná o vliv exogenních 
faktorů inflace ve smyslu nedávno podané informace o plnění inflačních cílů. Tyto faktory možná 
systematicky nadhodnocujeme. Naše víra v návrat vyšší inflace a rychlejšího růstu je opřena 
právě jen o exogenní faktory a administrativní vlivy, přitom dynamika konečné domácí poptávky 
má klesat v důsledku oživení zahraniční poptávky, a to nemusí být robustní úvaha. Souhlas 
s potřebou více se věnovat účinkům kurzu na domácí průmysl v dlouhodobějším kontextu než je 
stanovisko poradce – rok je krátká doba, aby se prokázala jeho zázračná odolnost. Kromě toho 
dvouprocentní output gap je pro tranzitivní ekonomiku stále moc velký. 
 
Vrchní ředitel Racocha: nelze ale popřít, že situace v průmyslu v důsledku vývoje kurzu je lepší 
než to, co měnová sekce prezentovala před rokem 
 
Vrchní ředitel Frait: Dovedeme dobře spočítat inflační tlaky plynoucí z daňových změn a 
deregulací, problematičtější je přístup k endogenním faktorům. Tam jsme asi přecenili rizika 
z vývoje na trhu práce, která se teď ukazují jako mírnější. Může se stát, že až pomine efekt 
nárůstu inflace z titulu daňových změn a deregulací, pak inflace zase spadne dolů, zvlášť pokud 
endogenní inflační tlaky nevidíme. Očekávání trhu na další pokles sazeb se dá asi interpretovat 
tak, že trhy se domnívají, že centrální banka respektuje cyklický endogenní vývoj, nedoceňují její 
dlouhodobý pohled na inflaci a někteří analytici mohou mít zjednodušenou představu o reakci 
ČNB na politiku ECB. Souhlas s návrhem SMS, sazby jsou nastaveny adekvátně, vytvářejí dobré 
prostředí pro vyšší ekonomickou aktivitu a rychlejší uzavírání mezery.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Ještě je tu jeden problém plynoucí z možného časového souběhu 
některých rizik – např. když se projeví zde diskutované exogenní faktory a současně nějaký větší 
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vliv ze zaokrouhlení desetníků. Nepříjemný je posun této akce na říjen, kdy by se inflace i jinak 
měla zvýšit. Dosavadní inflace je příliš volatilní. Přinesla rychlé snižování nominálních 
úrokových sazeb, které přineslo zisky pro investory na finančním trhu a pomohlo významně 
oživit kanál spotřebních úvěrů. V okamžiku většího protipohybu inflace by muselo dojít k naší 
rychlé následné reakci v úrokových sazbách. Kdyby naše reakce byla opožděná a vedla k rychlé a 
výrazné změně sazeb, došlo by na finančním trhu k velkým ztrátám. Na konkurenceschopnost 
reálné ekonomiky se stále díváme jen z hlediska dynamiky. Chybí pohled na stavové veličiny – 
úroveň produktivity, mezd apod. v mezinárodním srovnání, který by bylo dobré doplnit. 
 
Guvernér Tůma: Souhlas s tím, že i když výkyv např. v ceně ropy bude jen krátkodobý a pro 
měnovou politiku tudíž nerelevantní, může být nepříjemný jeho možný souběh s dalšími vlivy. 
Výkyvy inflace jsou značné, ale těžko proti nim něco dělat, spíše si jen dávat pozor, abychom 
v naší reakci nepřestřelovali. Bylo významné, že jsme prolomili bariéru úrokové sazby ECB a tím 
ovlivnili vnímání naší politiky a intervencí trhem. Tento faktor sice pomohl v určitém okamžiku, 
ale nelze z toho vyvozovat, že trvale nižší sazby oproti EMU představují dlouhodobou strategii 
ČNB. Je asi pravda, že jsme v nedávné minulosti do jisté míry předcházeli svými rozhodnutími 
kroky ECB a nikoliv opačně. Tento závěr je důležitý pro naši reakci na příští snížení sazeb 
v europrostoru; samozřejmě pokud toto snížení nebude zvlášť razantní. Zatím ovšem politika 
ECB příliš flexibilní není, proto obavy z prudkého snížení sazeb nejsou moc reálné. Dnešní 
debatu o rizicích lze shrnout asi tak, že z hlediska rozhodování jsou rizika vyrovnaná, kdežto ve 
vztahu  k prognóze krátkodobě stoupla váha těch proinflačních.  
 
Vrchní ředitel Frait: Ještě jedno riziko plyne z volatility inflace. Dnešní nízké sazby, nízká 
inflace a poměrně slabá koruna oproti loňským očekáváním mohou ovlivnit nesprávné 
rozhodování podniků, záměnu krátkodobého stavu za dlouhodobý a tím přijímání špatných 
projektů.  
 
Viceguvernér Dědek: Rozložení rizik se vcelku neliší od situace před měsícem. Při rozkladu 
inflace na jednotlivé složky není její celková volatilita překvapením. To co nejvíc ovlivnilo 
výkyv – regulované ceny a ceny potravin – nemá s úrovní mezery výstupu mnoho společného. 
Ceny ostatních non-tradables zaznamenávají dost stabilní, mírně dezinflační vývoj. Proto je 
správné spojovat a vzájemně konfrontovat obojí pohled na inflaci (vcelku a dle jejích složek), 
obhajovaný zde ze strany SMS.  
 
Guvernér Tůma: Strukturální pohled na inflaci je sice dobrým vysvětlením jejího pohybu, ale 
pro rozhodování už hůř aplikovatelný. Naše představy o tom, jak budeme systematicky pracovat 
s výjimkami se ukázaly problematické v situacích jako je nyní, nikdy jsme je nedokázali 
kredibilně zavést a komunikovat.   
 
Vrchní ředitel Štěpánek: V minutes by se mohlo připomenout, že krátkodobý výkyv inflace 
není pro rozhodování směrodatný. Volatilní jsou exogenní složky, proto volatilitu nelze 
dramatizovat nebo naznačovat, že je to zcela nový jev. 
 
Guvernér Tůma: Tato diskuse je spíš odrazem toho, že na dnešním projednávání nemáme tak 
závažné otázky, které by ovlivnily měnové rozhodování. Kvůli některým položkám volatilita 
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vždy být musí, teď jde jen o to, jestli se nedávné prudké výkyvy budou vyrovnávat pozvolna 
nebo zase prudkým protipohybem.  
 
Vrchní ředitel Racocha: Zda a jak zmínit v minutes nejistoty spojené s reformou veřejných 
financí? Ani zde není nic nového proti situaci před měsícem, kdy jsme je komentovali.  
 
Guvernér Tůma: Komentář k reformě veřejných financí neuvádět, neopakovat. Dává hlasovat o 
návrhu sekce měnové a statistiky. 
 
 
III. Úkoly 
 
K některé z příštích situačních zpráv opět připojit přílohu o vývoji cen nemovitostí v České 
republice. 
 
 
IV.  Závěrečné hlasování 
 
Guvernér Tůma:   hlasuje pro ponechání sazeb. 
Viceguvernér Dědek:  hlasuje pro ponechání sazeb.  
Viceguvernér Niedermayer:  hlasuje pro ponechání sazeb. 
Vrchní ředitelka Erbenová:  hlasuje pro ponechání sazeb. 
Vrchní ředitel Frait:   hlasuje pro ponechání sazeb. 
Vrchní ředitel Racocha:  hlasuje pro ponechání sazeb. 
Vrchní ředitel Štěpánek:  hlasuje pro ponechání sazeb. 
 
 
V.  Rozhodnutí 
 
Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně ponechat limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace beze změny.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Petr Krejčí, poradce guvernéra 


