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Protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne 25. září 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 9. situační zprávy 
 
Viceguvernér Niedermayer: Ptá se, zda může odchylka prognózy čistého exportu od 
skutečných dat (o třetinu) souviset s problémy, které máme s deflátory, kdy je obtížné vysvětlit  
rozdíly v deflátorech dovozu a vývozu a cen zahraničního obchodu. Dále prosí o komentář 
týkající se kurzového vývoje v sousedních zemích - zejména ohledně toho, zda máme podobný 
kurzový vývoj jako sousední země nebo výrazně odlišný.  
 
Guvernér Tůma: Dotazuje se, jakou interpretaci zvolit ohledně mezd v grafu rizik inflační 
prognózy a zda se jedná o reálné vyjádření. Připojuje poznámku týkající se prezentace MMF na 
výročním zasedání, ze které vyplynulo, že očekávání ohledně vývoje americké ekonomiky se 
zlepšují, ale pro ekonomiku evropskou je obtížné nalézt v současné situaci důvody pro 
optimističtější růstový výhled. Dále upozorňuje, že je třeba věnovat pozornost rozdílům mezi 
americkým a evropskými deficity, protože americký deficit není vestavěný, ale je vyvolán 
jednorázovými operacemi.   
 
Vrchní ředitel Frait: Dle SMS je aktuální inflace, která je nižší, než se očekávalo, desinflačním 
rizikem. V logice ECM by bylo možno dospět k opačnému závěru, že následná korekce 
v cenovém vývoji zpět k trendu je spíše inflačním rizikem. 
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Rozdíly v obou deflátorech (dovozu a vývozu 
a cen zahraničního obchodu) se obtížně vysvětlují, zasahují celé spektrum položek a působí 
oběma směry. Souvislost s prognózou se tedy hledá obtížně. Nízká hodnota inflace způsobující 
podstřelování cíle je vnímána jako desinflační riziko, protože dle zkušeností z minulosti takový 
vývoj většinou ovlivní inflační očekávání směrem dolů.    
Odpověď sekce bankovních obchodů: Kurzový vývoj v regionu se odlišuje. Maďarsko a SR 
procházejí v současné době  obdobím posilování, Polsko naopak obdobím oslabování domácí 
měny.      
 
 
II.  Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Guvernér Tůma: Zářijová situační zpráva a prezentace vyzněly tak, že v průběhu měsíce 
nedošlo k žádným výrazným změnám .  
 
Viceguvernér Niedermayer: Vidí tři zajímavé oblasti ke studiu: (i) užitečné bylo rozšíření části 
věnované mezinárodnímu vývoji, protože ten bude třeba velmi pozorně sledovat, (ii) inspirativní 
byla analýza v HN věnovaná trhu s drogistickým zbožím, která ukazuje, že ceny nejsou rigidní 
směrem dolů vzhledem ke strukturálním změnám a to může být důvod chyby v prognóze 
(zvýšení konkurence v maloobchodě může trvale snížit cenu prostřednictvím poklesu marží), (iii)  
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jako problém se ukazuje vývoj obchodní bilance, protože deficit nabývá velkých rozměrů - to by 
mohlo mít vliv na kurz, přesto většina analytiků očekává zhodnocování kurzu. Jako vysvětlení 
toho, že kurz posílil dokonce více, než očekávali analytici, vidí nízkou likviditu trhu. 
 
Guvernér Tůma: Ptá se, zda je likvidita trhu skutečně problém. Analýzy dostupné 
z předchozího období ukazovaly, že český trh byl výrazně likvidnější než trhy sousedních 
přistupujících ekonomik.  
 
Viceguvernér Niedermayer: To byly ale údaje o hrubých obratech, kurz je však určován 
čistými objemy, které musí trh absorbovat,  a ty jsou malé.  
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Oceňuje přiloženou informaci o dynamice úvěrů obyvatelstvu, která je 
pro stávající měnově-politickou debatu relevantní. Zdá se, že banky jsou si vědomy  
potenciálního rizika   v této oblasti a nakládají  s ním velmi odpovědně. I pokud by byla oblast 
úvěrů domácnostem zasažena šokem, banky by se s ním dokázaly vyrovnat. Přestože tedy dopad 
v oblasti finanční stability zřejmě nehrozí, má vývoj na úvěrovém trhu dopad do měnové 
transmise.  Dynamika úvěrů domácnostem totiž mění strukturu finančních aktiv a pasiv. Až dojde 
k obratu ekonomických trendů a k oživení růstu,  mohou být změny ve vývoji rychlejší, než by 
odpovídalo historickým zkušenostem české ekonomiky, právě z důvodu odlišné měnové 
transmise. Souhlasí s návrhem opatření. 
 
Vrchní ředitel Racocha: Oceňuje situační zprávu a prezentaci SMS s tím, že přínosem bylo 
upozornění na datové údaje, které jdou obtížně vysvětlit z dosud známých informací (např. vývoj 
hypotečních úvěrů není příliš konsistentní s údaji o poklesu investic domácností). Přesto, že SMS 
dodala stručné vysvětlení způsobu konstrukce grafu rizik, který je používán v SZ, je tento graf 
stále obtížně srozumitelný. Diskuse rizik se opírá i nadále především o intuici. Domnívá se, že 
vývoj kurzu je v současné době  především po vlivem politických událostí -  projednávání 
reformy a diskuse o vyslovení důvěry vládě. Lze očekávat, že po uzavření obou témat se vývoj 
kurzu opět ustálí. V oblasti cen potravin došlo v minulosti k vytvoření cenového polštáře, neboť 
ceny  zemědělských výrobců klesaly výrazněji než ceny potravin. Nyní již zřejmě došlo 
k vyfouknutí tohoto cenového polštáře, a proto nelze zřejmě očekávat jejich další pokles. 
Problémem je prognóza HDP, která sice na agregované úrovni odpovídá novým datům, ale ve 
struktuře se od nich výrazně odlišuje. Prognóza nebyla v souladu s daty pro žádnou ze složek 
HDP. Žádné jiné téma dnes není potřeba otevřít. Souhlasí s návrhem opatření.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Růst domácí poptávky je tažený spotřebou  a je doprovázen vnější 
nerovnováhou, která se projevuje v deficitu obchodní bilance. Připojuje se k názoru 
viceguvernéra Niedermayera, že vnější nerovnováha může být v budoucnu problémem. Zároveň 
dochází k postupnému změkčování fiskální reformy. I přesto, že ČNB nebude zřejmě vyjednávat 
o struktuře reformy, bylo by dobré na postupné změkčování poukázat, neboť se jedná ve 
střednědobém horizontu o inflační riziko. Oceňuje informaci o chování domácností v oblasti 
úvěrů. Přestože finanční  nestabilita zřejmě nehrozí, vzniká v tomto segmentu ekonomiky 
střednědobé riziko pro vývoj spotřeby. V horizontu 3-4 let může být cykličnost  spotřeby vyšší. 
Zvýšená cykličnost může být nákladná, protože domácí spotřeba je dosud tahounem 
ekonomického růstu.  V srpnu byla rizika spojená s červencovou prognózou vyhodnocena jako 
inflační, nyní se zdá, že jsou mírnější a to je také důvod, proč ponechat sazby beze změny. 
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Problémem jsou předpoklady týkající se dynamiky cen ropy. Je ale zřejmě pravda, že v horizontu 
měnové transmise působí nynější vyšší ceny ropy jako riziko desinflační. Nízké hodnoty inflace a 
podstřelování cíle formují inflační očekávání směrem dolů, a proto lze oba faktory označit za 
desinflační rizika, tj. hypotéza, že svou roli sehrává ECM není příliš pravděpodobná. Není 
zřejmé, že změna systému DPH vykompenzuje zcela tato desinflační rizika. Z toho důvodu 
navrhuje označit rizika spojená s červencovou prognózou spíše za vyrovnaná než inflační. 
Souhlasí s návrhem opatření.   
 
Viceguvernér Dědek: Porovnává dva styly měnové politiky FED a ECB. FED reaguje na 
problémy preventivně a reakce jsou rychlé a agresivní. ECB reaguje uměřeně, zdůrazňuje 
strukturální aspekty problémů a zaměřuje se na střednědobý horizont.  Současná BR má blíže ke 
stylu FED, i když styl ECB má také své výhody i když je někdy kritizován jako nepružný. Je 
dobře, že SZ začala více sledovat mezinárodní vývoj. Také debata na jednání MMF se soustředila 
na globální problémy  světového růstu . Podporuje návrh opatření SMS. ČNB v poslední době 
otevřela dvě témata pro veřejnou debatu. Byla vyslovena obava ze vzniku bubliny na úvěrovém 
trhu a obava ze snižování zisků bank v důsledku nízké hladiny nominálních sazeb. Z rozhovorů 
s bankéři vyplývá, že stanovisko ČNB je poměrně pesimistické. Rizika na úvěrovém trhu jsou ze 
strany bank dobře zmapována a dobře ošetřena. Současný vývoj kurzu je převážně pod vlivem 
politických událostí. Úspěšná reforma může vést k posilování kurzu, její neúspěch k oslabování. 
Ani v jednom případě však není riziko změny kurzového vývoje velké.    
 
Vrchní ředitel Frait: Vzhledem k tomu, že inflace se pohybuje kolem nuly a že je inflační cíl 
podstřelován, je obtížné před dnešním rozhodnutím hodnotit rizika prognózy jako inflační. SMS 
změnila názor na faktory inflace, proto je třeba nyní věnovat zvýšenou pozornost působení 
negativní mezery produktu na inflaci. Za jedno z možných vysvětlení nízké inflace  je možno 
považovat působení rozsáhlých strukturálních změn v ekonomice. Noví vlastníci firem se chovají 
v oblasti nákladů a mezd mnohem racionálněji a tvrději než vlastníci předchozí. Tato změna 
chování pak vytváří tlak na ceny směrem dolů. Důležitým tématem pro dnešní diskusi je fiskální 
reforma. Očekávání různých reformních kroků mohou  působit na rozhodování domácností, které 
mohou urychlovat nákupy zboží před daňovými úpravami v oblasti DPH a zakládat stavební 
spoření před změnou podmínek. Je také možné, že se mění charakter nezaměstnanosti a to by 
mělo tlumit inflační tlaky. Souhlasí s návrhem opatření a kloní se také k názoru, že rizika jsou 
nyní kolem červencové prognózy rozložena symetricky.  
 
Guvernér Tůma: Připojuje se k tomuto hodnocení rozložení rizik. Předchozí SZ pracovala 
s možností silnějších nákladových tlaků, a proto byla rizika spíše na inflační straně. Nyní se 
ukazuje, že rizika jsou rozložena rovnoměrně po obou stranách červencové prognózy. Pozornost 
je  třeba věnovat reformě fiskálu a také jejímu vlivu na kurz.  Výraznější fiskální impulsy zřejmě 
přijít nemohou, ale je třeba zdůraznit, že odkládané reformní kroky bude nakonec stejně třeba 
provést a že jejich provedení bude pak nákladnější. Na počátku roku vypadala reforma nadějně, 
postupně ale dochází k jejímu rozmělňování.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Navrhuje dvě témata, která by bylo potřebné zpracovat v říjnové 
SZ. Prvním tématem je riziko vnější nerovnováhy. Z minulé SZ vyplývalo, že důvodem deficitu 
jsou strukturální faktory. Zářijová SZ vidí příčiny spíše v poptávkových faktorech. To je výrazný 
posun v argumentaci, který by bylo dobré podložit detailnější analýzou. Druhým tématem je 
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kurzový vývoj. Při minulé debatě byly diskutovány možné depreciační tlaky, které by mohly 
nastat při pokračování trendu repatriace zisků, prohlubující se vnější nerovnováze a zpomalení 
přílivu investic. Všechny tyto faktory vytvářejí fundamentální pozadí pro znehodnocení koruny 
ve střednědobém horizontu. Současně však nezpochybňujeme tendenci k reálné apreciaci 
z důvodů konvergence. Krátkodobě je kurz určován především politickým vývojem, 
projednávání fiskální reformy je nyní rozhodujícím faktorem. Bylo by dobré v říjnové SZ přiřadit 
jednotlivým faktorům kurzového vývoje váhy, s jakými určují pohyb kurzu.   
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Za důležité téma k diskusi považuje fiskální reformu. Z četných debat 
se zahraničními experty lze usuzovat, že největší pozornost je věnována podílovým indikátorům 
(deficit k HDP a dluh k HDP), jejichž hodnocení vyvolává dojem, že fiskální reforma je 
dostatečná, resp. že fiskální vývoj je udržitelný. Dostatečná pozornost ale není věnována 
strukturálním faktorům, jejichž analýza naznačuje, že připravovaná reforma nezakládá 
střednědobý udržitelný vývoj. Pro ČNB je relevantní právě střednědobý horizont, a proto je 
podstatné sledovat obsah přijatých opatření spíše než hodnoty fiskálního deficitu ve tříletém 
horizontu.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Připojuje se k tomuto názoru. Reforma neřeší strukturu deficitu a 
nezaručuje střednědobý udržitelný fiskální vývoj. 
 
Vrchní ředitel Frait: Připojuje  k seznamu námětů pro říjnovou SZ téma rozbíhajícího se HDP a 
HNP. Ekonomiky s tímto problémem mají svá specifika, která by bylo dobré analyzovat, neboť 
česká ekonomika se postupně dostává do situace, kdy repatriace zisků tento rozběh vyvolá.   
 
Viceguvernér Niedermayer: Připojuje se k hodnocení fiskální reformy. Skutečně došlo k jejímu 
výraznému změkčení.  Navrhuje zvážit komunikační strategii ohledně vnější nerovnováhy. Bylo 
by možné upozornit na problém narůstající vnější nerovnováhy, která dosáhla zajímavých 
rozměrů.  Minulá zkušenost však ukázala, že centrální banka nemůže sama problém vnější 
nerovnováhy vyřešit, takže případný komentář by mohl být kontraproduktivní. Znepokojivá je 
především tendence vývoje, zhoršuje  se bilance služeb a roste repatriace zisků. Upozornění na 
problematiku by umožnilo fiskálu vzít tento problém v úvahu. Na místě je spíše omezování 
vládní poptávky, než její zvyšování, což je další argument pro dotažení reformy do konce.   
 
Guvernér Tůma: Dotazuje se, zda se tedy jedná o námět pro komunikaci směrem k veřejnosti.   
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Navrhuje spíše zmínit, že toto téma bylo diskutováno.   
 
Guvernér Tůma: Navrhuje zmínit, že SMS bude zpracovávat analýzu na toto téma. 
 
Viceguvernér Niedermayer:  Raději by viděl důraznější komunikaci, vždyť deficit dosahuje 
7 % HDP. 
 
Guvernér Tůma: Po očištění je deficit pouze 2 % HDP.  
 
Viceguvernér Niedermayer:  Očištění je možné, ale reálný odliv prostředků je 7 %. 
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Guvernér Tůma: Každá složka deficitu má ale jiný dopad na ekonomiku, proto se údaje 
očišťují. Zatím není zmíněná analýza k dispozici, takže důraznější komunikace na toto téma by 
nebyla opřena o příslušný podklad. Přiklání se k tomu, aby rozhodnutí o komunikační strategii 
v této oblasti bylo odloženo na říjen. Pro potřeby veřejnosti je možné uvést, že BR se bude 
tomuto tématu příště věnovat. 
 
 
III.  Výsledek hlasování 
 
Guvernér Tůma:    Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
Viceguvernér Dědek:   Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
Viceguvernér Niedermayer:  Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
Vrchní ředitelka Erbenová:  Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
Vrchní ředitel Frait:   Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
Vrchní ředitel Racocha:   Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
Vrchní ředitel Štěpánek:   Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
 
 
IV.  Rozhodnutí 
 
Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně ponechat limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 2 %. 
 
 
V.  Úkoly pro SMS 
 
1. Zpracovat v říjnové SZ téma rizika vnější nerovnováhy. Z minulé SZ vyplývalo, že důvodem 

deficitu jsou strukturální faktory. Zářijová SZ vidí příčiny spíše v poptávkových faktorech. 
To je výrazný posun v argumentaci, který by bylo dobré podložit detailnější analýzou. 

2. Zpracovat v říjnové SZ téma kurzového vývoje. Při minulé debatě byly diskutovány možné 
depreciační tlaky, které by mohly nastat při pokračování trendu repatriace zisků, prohlubující 
se vnější nerovnováze a zpomalení přílivu investic. Všechny tyto faktory vytvářejí 
fundamentální pozadí pro znehodnocení koruny ve střednědobém horizontu. Současně však 
nezpochybňujeme tendenci k reálné apreciaci z důvodů konvergence. Krátkodobě je kurz 
určován především politickým vývojem, projednávání fiskální reformy je nyní rozhodujícím 
faktorem. Bylo by dobré přiřadit jednotlivým faktorům kurzového vývoje váhy, s jakými 
určují pohyb kurzu.  

3. Zpracovat výhledově téma rozbíhajícího se HDP a HNP. Ekonomiky s tímto problémem mají 
svá specifika, která by bylo dobré analyzovat, neboť česká ekonomika se postupně dostává do 
situace, kdy repatriace zisků tento rozběh vyvolá. 

 
Zapsala: Kateřina Šmídková, poradce bankovní rady 


