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Protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne 26. února 2004 
 
Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér O. Dědek, viceguvernér L. Niedermayer, vrchní 
ředitel J. Frait, vrchní ředitel P. Racocha, vrchní ředitel P. Štěpánek.  
 
I.       Diskuse navazující na prezentaci 2. situační zprávy 
 
Viceguvernér Niedermayer: Dotazuje se na interpretaci deficitu běžného účtu platební bilance a 
v této souvislosti na také na vnímání dalšího vývoje v obchodní bilanci, která jediná do budoucna 
může udržitelně profinancovat tyto deficity, které budou spíše růst. Dále se táže na rozdíl mezi 
změnou fiskální pozice a aproximací fiskálního impulsu; upozorňuje, že proti lednové situační 
zprávě snižujeme odhad impulsu z 0,8 p.b. na 0,3 p.b. Dotazuje se na interpretaci vztahu mezi 
růstem úvěrů a ekonomickým růstem. Poslední dotaz směřuje na přeřazení skupiny zboží 
(čokoláda, koření, káva, čaj, apod.) ze základní do snížené sazby DPH. Obecně se to čekalo již 
od 1.1.2004, v současnosti se hovoří až o 1.5.2004. 
 
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Fiskální pozice je meziroční změna cyklicky 
očištěného primárního deficitu veřejných rozpočtů. Fiskální impuls je příspěvek fiskální politiky 
k dynamice HDP. Snížení odhadu fiskálního impulsu souvisí s nižším skutečným deficitem 
veřejných rozpočtů v roce 2003, který pramenil z nižších výdajů mimorozpočtových fondů a 
vyššího výběru daní. Odhad fiskálního impulsu je však obecně, a to i v zahraničí, spojen s řadou 
nejistot, a proto je třeba nepřeceňovat význam tohoto ukazatele. Ad DPH: v původním vládním 
návrhu novely DPH loni na podzim tato úprava byla, ovšem patrně z něj nepozorovaně vypadla 
během parlamentního projednávání, což uniklo jak ČNB, tak i makroekonomickému odboru 
Ministerstva financí. SMS tuto změnu zjistila až po zpracování 1. SZ; nyní je součástí další 
novely zákona o DPH přesun těchto položek do snížené sazby s platností od května. Vazba mezi 
vývojem úvěrové emise a ekonomickým růstem měla vyjádřit tezi, že domácí poptávka v sektoru 
domácností, stimulovaná úvěrovou emisí, podpořila neinflační ekonomický růst. U běžného účtu 
platební bilance vnímá SMS problémy u reinvestovaného zisku a transferů, deficit obchodní 
bilance je již delší dobu stabilní. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Deficit běžného účtu platební bilance se blíží 8 % HDP a to se 
musí profinancovat. Zvyšuje se zadlužení, zhoršuje se vnější investiční pozice, což nemůže trvat 
do nekonečna. Bilance výnosů je těžko ovlivnitelná, bilance služeb je relativně malá položka, čili 
otázka zní, zda-li je ekonomika v dohledné době schopna v obchodní bilanci generovat takový 
přebytek, který profinancování běžného účtu platební bilance zajistí. 
 
Odpověď SMS: U obchodní bilance letos očekáváme snížení deficitu (-50 mld. Kč). Probíhající 
restrukturalizace strany nabídky by měla pozitivně působit na obchodní bilanci i v dalším období. 
Bilance služeb byla v posledních letech zatížena působením dočasných negativních faktorů 
(povodně, bezpečnostní situace). Po jejich odeznění by se mohlo saldo bilance služeb vrátit do 
příznivějších hodnot. Toto by mohlo být dále podpořeno přesunem části služeb ze zahraničí do 
ČR (např. výzkum apod.). Polovina současného 7% deficitu běžného účtu platební bilance je 
automaticky financována reinvestovanými zisky. Problém by nastal, pokud by se firmy rozhodly 
výrazně změnit podíl mezi reinvestovanými a repatriovanými zisky. Takové rozhodnutí mohou 
ovlivnit spíše krizové důvody (např. politická nestabilita apod.) než fundamentální faktory. U 
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bilance výnosů se navíc očekává revize údajů – podle výsledku statistického šetření u podniků se 
snížil odhad objemu vytvořeného zisku (a sníží se objem reinvestovaného zisku a zvýší se objem 
vyplacených dividend), v rozsahu řádově přes 10 mld. Kč za rok 2003, což zlepší bilanci běžného 
účtu platební bilance a tedy i poměr k HDP. Čistý příliv přímých investic do základního kapitálu 
v roce 2003 bude rekordně nízký (vlivem transakcí s akciemi Telecomu a Eurotelu). Tento vývoj 
může mít vliv na vnímání ČR v očích zahraničních investorů. Výplata dividend dosáhla 43 mld. 
Kč, což je 60-70 % deficitu obchodní bilance. Vývoj přímých investic by se měl v nejbližší době 
zlepšit (privatizace – Telekom), příliv zdrojů na financování deficitu běžného účtu platební 
bilance podpoří i případné vládní euroobligace. Přímé investice však žijí autonomním životem – 
zahraniční investoři optimalizují tvorbu a rozdělení  zisku na nadnárodní úrovni, což může 
ovlivnit i česká makroekonomická data. 
 
Vrchní ředitel Racocha: Oceňuje zařazení pasáže srovnávající prognózy ČNB s prognózami 
externích institucí. Proč externí prognózy predikují vyšší inflaci než ČNB, ale současně očekávají 
nižší hospodářský růst? V grafu rizik postrádá zahrnutí ropy. Na textu SZ je patrné, že neprošla 
důkladnou redakcí – některé pasáže jsou duplicitní, jiným informacím naopak mohl být věnován 
větší prostor. Na druhé straně chápe obtížnou situaci zpracovatelů (organizační změny) při tvorbě 
této SZ. Žádá podrobnější informaci o modelech používaných ke krátkodobé predikci HDP podle 
předstihových a koincidenčních ukazatelů. 
 
Odpověď SMS: Nižší HDP prognózované analytiky ve srovnání s ČNB se týká zejména roku 
2005, což nesouvisí nutně s očekávaným cenovým vývojem v následujících 12 měsících. Vyšší 
prognóza inflace analytiků na rok 2004 zřejmě souvisí se změnami v DPH. Analytici tuto 
informaci v únoru již měli k dispozici, kdežto prognóza ČNB sestavovaná v lednu ji ještě 
nezahrnovala. Analytici však patrně z časových důvodů (uzávěrka ankety) nestihli zohlednit 
informaci o snížení základní sazby DPH na 19%, což by jejich prognózu mohlo přiblížit k údajům 
ČNB. Zkratky u předstihových a koincidenčních metod budou vysvětleny dodatečně emailem. 
 
Vrchní ředitel Frait: Predikce růstu dle předstihových a koincidenčních ukazatelů není dotažena 
do úplného konce v podobě predikce desagregovaného HDP. Jedním ze stěžejních předpokladů 
predikce ekonomického růstu v letošním roce je oživení investiční aktivity. Dotazuje se na 
současné intuitivní vnímání pevnosti tohoto předpokladu. Dále se ptá na metodiku odhadu 
okamžitých sekundárních dopadů do inflace vyplývajících z úprav nepřímých daní. 
Zpochybňuje hodnocení cen ropy jako proinflační riziko. V minulosti jsme používali „error 
correction“ přístupy k interpretaci pozitivních odchylek cen ropy od predikce CF. Předpokládali 
jsme tak pozdější kompenzaci vyšší ceny ropy a tudíž to naopak bylo protiinflační riziko. 
 
Odpověď SMS: Intuitivně lze vnímat investiční rizika plynoucí z nejasných daňových změn 
(DPH), což zasahuje podnikatelské klima a ochotu investovat zejména v sektoru malých a 
středních podniků. Okamžité sekundární dopady jsou nepozorovaná veličina a odhaduje se na 
základě expertní zkušenosti z minulosti, jakkoliv tato pochází z jiné fáze ekonomického cyklu, jiné 
míry konkurence na trzích apod. U jednotlivých položek se většinou počítá se 30-50 % nepřímým 
bezprostředním dopadem. 
 
Viceguvernér Dědek: Zmiňuje vysoký deficit běžného účtu platební bilance. Text SZ nejprve 
tento ukazatel „dramatizuje“, aby se později argumentace otupila poukázáním na zásadní vliv 
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reinvestovaných zisků, proti kterým definičně stojí financující příliv kapitálu. Je pro analytické 
účely lépe očišťovat běžný účet platební bilance o efekt reinvestovaných zisků, nebo je 
rozumnější zachovat stávající přístup, protože za opticky vyšším číslem je skutečně nějaké 
ekonomické riziko? Druhý dotaz: dosahují-li klasifikované úvěry obchodních bank domácnostem 
skutečně 9 %, považuje to za poměrně alarmující informaci. Domníval se, že 9 % se týkalo všech 
institucí úvěrujících domácnosti, kdežto bankovní sektor na tom měl být výrazně lépe (cca 4 %). 
Dále se táže na interpretaci fiskálního vývoje jakožto možného protiinflačního rizika. Pokud se 
totiž naplní naše očekávání, že konečný deficit veřejných rozpočtů v roce 2003 bude ještě o něco 
nižší a současně i v roce 2004 bude fiskál oproti dnešním předpokladům méně deficitní, je to 
spíše neutrální než protiinflační informace. Naopak, pokud se sníží konečný deficit v roce 2003 a 
v roce 2004 se naplní stávající odhad, bude fiskál působit spíše proinflačně. Další dotaz směřuje 
na to, jak vnímáme nedávno zveřejněné analýzy několika zahraničních investičních domů na 
téma české koruny, která byla označena za nadhodnocenou, a proto mající tendenci k oslabování. 
 
Odpověď SMS: K otázce očišťování běžného účtu platební bilance o efekt reinvestovaných zisků: 
např. v Maďarsku je toto očišťování prováděno. SMS se však domnívá, že reinvestované zisky by 
měly zůstat v běžném účtu platební bilance. Indikují totiž sice ne okamžitou vnější nerovnováhu, 
ale potenciálně možnou vnější nerovnováhu ekonomiky (mohou se přeměnit snadno na 
repatriované zisky). Při interpretaci běžného účtu platební bilance je však nutné rozlišovat mezi 
okamžitou a potenciální vnější nerovnováhou. Fiskál jakožto protiinflační riziko je myšleno 
pouze ve vztahu ke stávající prognóze. Pokud by deficit veřejných rozpočtů letos dosáhl výrazně 
nižší hodnoty než se nyní očekává (5 %), bude to z hlediska prognózy inflace protiinflační vliv. 
Údaj o 9 % rizikových úvěrů bankovního sektoru domácnostem SMS dodatečně prověří a zašle 
emailem informaci. 
 
Doplňující informace M. Hlaváčka: Jde opravdu o data za bankovní sektor. 9 % se ovšem týká 
statistické kategorie úvěrů poskytnutých domácnostem, přičemž se tato statistická kategorie dále 
dělí na úvěry poskytnuté obyvatelstvu a na úvěry živnostníkům. Samotné úvěry obyvatelstvu 
vykazovaly v polovině minulého roku ukazatel rizikovosti nad 4 %, za poslední půlrok se tento 
ukazatel mírně zhoršil na cca 6 %. Segment živnostníků je ovšem výrazně rizikovější (kolem 
30 %), což celkově spolu s obyvatelstvem představuje oněch 9 %, podíl klasifikovaných úvěrů na 
celkových úvěrech domácnostem se mírně zlepšil především v souvislosti se snížením podílu 
živnostníkům na celkových úvěrech domácnostem. Vývoj a rizika spojená s úvěry domácnostem 
byla podrobně diskutována ve zprávě o finanční stabilitě bankovního sektoru. 
 
Odpověď sekce bankovních obchodů: Zahraniční analýzy ohledně možného oslabování koruny 
(zejména Morgan Stanley) byly hodně založeny na předpokladu poklesu přímých zahraničních 
investic a úbytku portfoliových investic. Nedávné oslabení koruny bylo taženo jak technickými 
faktory (oslabení dolaru vůči euru), tak i samotným posílením koruny proti dolaru (fondy 
obchodující dolar proti koruně), a právě v této době se objevily tyto analýzy. Slabinou těchto 
analýz je předpoklad, že v ČR nebudou realizovány zahraniční investice, a také způsob práce s 
portfoliovými investicemi. Z platební bilance se nedozvíme, jsou-li české portfoliové investice 
v zahraniční zajištěné (či nikoliv) proti pohybu kursu. Z informací sekce bankovních obchodů 
vyplývá, že většinou jde o zajištěné investice, což se sice přímo neodrazí v platební bilanci, ale na 
kurs tato transakce nemá žádný vliv. Z těchto důvodů je dobré nepřisuzovat výše uvedeným 
analýzám příliš velký význam. 
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II.       Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Viceguvernér Dědek: Otevírá debatu členů bankovní rady k situační zprávě. 
 
Vrchní ředitel Frait: V horizontu nejúčinnější transmise po odeznění daňových změn (od 
poloviny roku 2005), vnímá rizika jako vyrovnaná, na rozdíl od mírně proinflačního hodnocení 
SMS. Problémem je napjatý trh práce. Není to krátkodobá záležitost, nezaměstnanost bude asi 
dále růst. Jakkoliv je to patrně zejména strukturální fenomén (růst NAIRU), může jít částečně 
také o odraz cyklických faktorů (investiční aktivita v posledním roce ochabla a ekonomika 
obecně má poměrně slabou dynamiku). Upozorňuje, že málo víme o dlouhodobých trendech 
v reálné ekonomice, odkazuje na stanovisko poradce. Obtížně se vyhodnocuje vývoj produktivity 
práce, který spoléhá na hrubé obratové ukazatele. Data na bázi přidané hodnoty nejsou vždy 
dostupná a spolehlivá. Rychlý růst („hrubé“) produktivity by měl implikovat pokles NAIRU, 
zatímco obecně převládá pocit, že NAIRU roste, což představuje velký rozpor. Hodnocení 
produktivity práce má přitom zásadní význam pro dynamiku potenciálního produktu a následně 
pro celé nastavení měnové politiky. Z těchto důvodů je třeba na vyhodnocení produktivity práce 
zaměřit v ČNB pozornost. V oblasti deficitu běžného účtu platební bilance je zřejmé, že jedinou 
položkou, odkud může přijít kompenzační zlepšení, je obchodní bilance. To je obecně možné 
dvěmi cestami: (i) relativní restrikcí domácí poptávky (např. fiskál); (ii) relativním oslabením 
domácí měny. Pomalé tempo reálného zhodnocování kursu, které dnes předpokládáme, může být 
s tímto kompatibilní. Nedojde-li však ke změnám v podnikatelském klimatu, bude muset patrně 
dojít k oslabení domácí poptávky, což může mít závažné důsledky. V souhrnu vnímá rizika jako 
vyrovnaná, za proinflační riziko považuje dynamiku a strukturu úvěrové kreace. Dochází možná 
ke zpomalování tempa růstu potenciálního produktu, což je také proinflační riziko. Z trhu práce 
však přicházejí signály mírně protiinflační; investice i růst by mohly být krátkodobě nižší než 
jsou naše očekávání. Ani oživení v eurozóně nebude tak rychlé, jak se jeví z oficiálních 
proklamací. V zahraničí pokračuje trend, kdy všichni chtějí slabší měnu a téměř všichni drží 
úrokové sazby pod dlouhodobým normálem. Nejistotou zůstává stále nejasný fiskál. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Souhlasí s vnímáním rizik ze strany SMS (rizika mírně proinflační, 
situace je však konzistentní s predikcí z 1.SZ). Změny v daňové oblasti mohou být pro 
ekonomiku nešťastné: výrazné zvýšení DPH u služeb může vyústit ve vyšší nezaměstnanost, a 
naopak snížení základní sazby DPH na 19 % nemusí vést k poklesu cen. Jako významnou 
záležitost vnímá zvýšení hladiny inflačních očekávání. Střednědobě nejvýznamnějším 
problémem je vliv platební bilance na kurs. K přizpůsobení musí dojít v obchodní bilanci, avšak 
na straně zlepšení nabídky (vliv přímých zahraničních investic). Řešení nemůže být ve změnách 
kursu. Zatím se však vliv proexportních přímých zahraničních investic příliš neprojevuje – deficit 
obchodní bilance stagnuje a běžný účet platební bilance se dostává do před několika lety 
nepředstavitelných deficitů. K opačným rizikům lze řadit odkládané oživení v zahraniční. Pro 
domácí inflaci (a případnou implikovanou změnu měnové politiky) bude rozhodující vývoj na 
trhu práce: budou-li reálné mzdy pod kontrolou, nelze čekat příliš proinflační vývoj. Naopak, 
bude-li vyšší růst reálných mezd, podporovaný vyššími inflačními očekáváními a finanční 
stabilitou firem, inflace se zřejmě zvýší. Krátkodobě bude zajímavé pozorovat efekty daňových 
změn, které vidí trochu pesimisticky. 
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Vrchní ředitel Racocha: Souhlasí s vyzněním prezentace SMS. Situace v oblasti daňových 
změn je natolik nejasná, že by bylo vhodné, po definitivním schválení změn, udělat k tomuto 
samostatnou souhrnnou analýzu. V oblasti fiskálního vývoje došlo v roce 2003 k výrazně 
nižšímu než očekávanému deficitu. Spíše než využití tohoto bonusu ve prospěch rychlejší fiskální 
konsolidace ze strany Ministerstva financí očekává fixaci pozornosti na cíl 4 % v roce 2006, a to 
i za cenu více expanzivní fiskální pozice v letošním roce. Faktorem, který by mohl tuto expanzi 
zbrzdit, je neschopnost zejména mimorozpočtových fondů utratit přidělené finanční prostředky. 
Zajímavé číslo bude HDP za 4Q 2003 a to ve světle naší předchozí argumentace o HDP ve 3Q, 
kde jsme vyšší než predikovanou hodnotu označili za náhodný výkyv (nízká srovnávací základna 
roku 2002 ovlivněná povodněmi). Také vyšší růst cen v 3Q, který od této doby dále pokračuje, 
jsme hodnotili jako nahodilou výchylku. Osobně očekává za 4Q potvrzení vyšší dynamiky HDP, 
což představuje z hlediska působení na budoucí inflaci pesimistickou informaci. Další věc hodná 
pozornosti je pokračující úvěrová emise v řádu 8 % ročně. Na tuto dynamiku nejsme zvyklí. 
Jakkoliv je růst úvěrové emise záležitostí zejména segmentu domácností, měla by se tomu 
věnovat zvýšená pozornost. Stav zadlužení domácností k disponibilním příjmům je nízký, 
rozhodující je však dynamika, a ta je výrazná. Jednou z možností je vrátit se k tomuto tématu 
podrobněji při velké SZ. Druhá možnost je, že SMS, ve spolupráci se sekcí bankovní regulace, 
zpracuje samostatnou analýzu tohoto problému, mimo okruh pravidelných SZ. Úvěrovou emisi 
považuje za významný fenomén pro letošní rok. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Vnímá ekonomický vývoj v zahraničí jako „downside“ riziko pro 
inflaci i ekonomický růst v ČR. Informuje o IRC hodnocení světové ekonomiky z tohoto týdne. 
Motory světového růstu buď nefungují vůbec (EU), nebo pokašlávají (Japonsko), popřípadě trpí 
vnitřními problémy (USA – dvojí deficit; Asie – ochranářská opatření a rigidity v ekonomice 
(včetně kursu)). Ke korekci těchto globálních nerovnováh musí dojít, otázkou je jak a kdy. 
Zatímco dosud byla tato rizika světové ekonomiky vnímána ve střednědobé rovině a krátkodobě 
se perspektiva růstu hodnotila pozitivně, nyní se objevují hlasy o tom, že korekce výše 
uvedených potíží může zasáhnout i krátkodobou růstovou perspektivu. To by mělo samozřejmě 
velký vliv na ekonomiku EU. Navíc pohled na samotnou ekonomiku EU je stále rozpačitý. 
Autonomní faktory růstu se obnovují velmi pomalu a projevují se negativní souvislosti 
posilujícího kursu eura vůči dolaru. Předpoklady ekonomického oživení v ČR jsou úzce 
navázány na pozitivní zahraniční vývoj. Nepříznivý vývoj světové ekonomiky spolu s vnitřní 
slabostí ekonomiky EU představuje riziko směrem dolů pro vývoj inflace a ekonomického růstu 
v ČR. Druhou oblastí hodnou pozornosti představuje fiskální politika, a to jak ve světle 
aktuálních daňových změn, tak i z hlediska relativně příznivého vývoje v roce 2003. Aktuální 
daňové změny jsou samy o sobě ekonomicky poměrně racionální. Rozpočtově jsou koncipovány 
ve střednědobém horizontu jako neutrální. Tím se ovšem promarnila příležitost k jistému 
urychlení fiskální konsolidace, nehledě na fakt, že některá tzv. kompenzující výdajová opatření 
mohou systémově zakládat vyšší rozpočtový deficit v dalších letech. Stejně tak i nižší než 
očekávaný deficit veřejných rozpočtů v roce 2003, jakkoliv mohl být částečně způsoben i 
neopakovatelnými faktory, by měl být využit k urychlení tempa a razance fiskální konsolidace. A 
to již v letošním roce, navzdory faktu, že řada výdajů je letos již determinována (ve fiskální 
politice existuje poměrně vysoká krátkodobá persistence). Třetí oblastí k diskusi jsou inflační 
očekávání. Je nutné vzít v úvahu, že inflační efekt daňových změn bude kulminovat v období, 
kdy se formují pozice pro mzdová vyjednávání. Proto je nutné zabránit přelévání sekundárních 
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inflačních tlaků do budoucí inflace skrze tento kanál. Celkově vnímá situaci smíšeně: prognóza 
tempa ekonomického růstu i vývoje inflace se zdá být v pořádku, ovšem struktura faktorů, 
zejména pak v roce 2005, může být odlišná. Na rozdíl od SMS nefavorizuje tolik vliv zahraniční 
poptávky, naopak váha domácích faktorů na ekonomický vývoj může být výraznější. To by 
opticky připomínalo situaci z roku 2003, ovšem tehdy se ekonomika zotavovala z jistého 
utlumení dynamiky hospodářského růstu, zatímco, naplní-li se předpověď SMS, v roce 2005 by 
tempo růstu akcelerovalo. Celkově to vede k úvaze o dlouhodobé (ne)udržitelnosti struktury 
faktorů ekonomického růstu v ČR. Bylo by vhodné věnovat tomuto tématu větší pozornost 
například v nejbližší velké SZ. 
 
Viceguvernér Dědek: Očekávání ohledně vnějšího prostředí jsou značně volatilní. Ještě před 
několika měsíci převládaly vcelku optimistické perspektivy, nyní dochází opět k akcentaci rizik a 
nejistot. V této souvislosti se vzhledem k potížím USA (dvojí deficit) zdá, že ohniskem případné 
budoucí hospodářské korekce nemusejí být regiony třetího světa (Asie, Latinská Amerika), nýbrž 
nejvyspělejší ekonomika. Ve vztahu k české ekonomice se jako znepokojivý jeví fakt, že, na 
rozdíl od situace v roce 2002, se potíže světové ekonomiky kumulují s ochabujícím tempem 
přílivu přímých zahraničních investic do ČR. Nižší příliv přímých zahraničních investic může být 
„kompenzován“ vládními půjčkami v zahraničí či privatizačními inkasy, avšak celkově tato 
struktura přílivu kapitálu není příliš pozitivní. I vnitřní ekonomické prostředí prošlo zajímavou 
změnou – nastal obrat u inflačních očekávání. Ještě nedávno se téměř všichni obávali deflace, a 
nyní, po několika měsících, inflační očekávání rostou až ke 4 %. ČNB to vysvětluje zejména 
vlivem neměnových faktorů (vliv změn daní, volatilní ceny potravin, rychlejší deregulace). 
Jádrová inflace výraznější cenový růst zatím nesignalizuje. První malá SZ následující po velké 
SZ nemůže tento základní obrázek zásadně změnit, ale přesto přináší informace, které by měly 
vést k jistému zpozornění. Inflační pohyb je o něco vyšší, než jsme předpokládali. Jde sice 
zejména o vliv nákladových faktorů (PPI, CZV, ropa), ale mírně vyšší růst byl i u korigované 
inflace. Touto optikou bude nutné vyhodnocovat nejbližší nové inflační údaje. Připojuje se 
k předešlým hodnocením fiskálu jakožto značně nepřehledné oblasti. Osobně vnímá daňové 
úpravy spíše jako proinflační riziko, existuje historická zkušenost s tím, že zvýšení daní se 
přelévá do cen hladce, kdežto snížení daní se projevuje v cenách mnohem méně intenzivně. V SZ 
ho zaujal HCPI za prosinec (1 %), což je stejná úroveň jako u běžného CPI. Táže se, zda-li 
opravdu je mezi těmito dvěmi veličinami systémový rozdíl ve výši cca 0,3 p.b., jak vyplývá 
z předchozích informací SMS. Jediný důvod rozdílu mezi HCPI a CPI spočívá údajně 
v imputovaném nájemném, které se mění skokově, což jednorázově oba indexy vzájemně 
odchýlí. Přijmeme-li tezi o tom, že se ve středním období dokončí deregulace nájemného, měly 
by oby indexy postupně splynout, což má vliv na nastavení inflačního cíle po roce 2005. Stávající 
úvahy o výši cíle (3 %) by se tak mohly jevit jako příliš vysoké z hlediska plnění maastrichtských 
kritérií. Tento problém by se měl vydiskutovat v materiálu o stanovení inflačního cíle po roce 
2005. 
 
Guvernér Tůma: Volatilita domácích i zahraničních očekávání je vysoká, odráží to nejistotu, 
která panuje jak u zahraničního ekonomického vývoje, tak i u domácích ekonomických vlivů. 
Osobně má stále nejistotu ohledně vývoje po 1.5. Na jedné straně může platit scénář z lednové 
SZ, předpokládající odeznění skokových inflačních faktorů a očekávající nadále nízkoinflační 
prostředí v ČR. Na straně druhé ovšem mohou jednorázové efekty vyústit v trvalejší tlak na vyšší 
inflaci, tažený spíše očekáváními než fundamentálními faktory. V každém případě se domnívá, 
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že na tyto nejistoty bychom neměli nyní reagovat. Stávající poměrně skeptické hodnocení 
globálního vývoje lze vnímat také jako návrat k popisu situace, která platila již před rokem (tj. 
před nedávnou vlnou zvýšeného optimismu). Přizpůsobení v USA, případně i dalších částech 
světa, může být samozřejmě poměrně tvrdé. Na druhou stranu nelze vyloučit ani hypotézu 
měkkého přistání. Jde o riziko, o kterém se hovoří již několik let. Ve stávající chvíli bychom na 
ně neměli explicitně reagovat. Ohledně deficitu běžného účtu platební bilance vnímá, že jde o 
poměrně vysokou hodnotu. Na jedné straně všichni rozumějí, že po očištění o efekt 
reinvestovaných zisků číslo nevypadá dramaticky, na straně druhé jde o deficit 7 % HDP a jeho 
vnímání se může změnit, dojde-li v našem regionu k nějakému napětí. Proto je třeba věnovat 
dané oblasti v ČNB dostatečnou analytickou pozornost a současně navenek čísla opakovaně 
správně interpretovat. Ohledně hodnocení daňových úprav souhlasí s tím, že jde o nepřehlednou 
záležitost. Chaos ovšem spočívá pouze v jednotlivostech, celkový rozsah operace je v zásadě 
zřejmý. Dojde k jistému snížení vzdálenosti sazeb DPH. Krátkodobě půjde o mírně pozitivní 
faktor pro rozpočet, v horizontu 2-3 let pak tato operace bude v fiskálně neutrální. Možná 
mzdová zdrženlivost privátního sektoru v letošním roce může souviset s poměrně dynamickým 
vývojem reálných mezd v roce 2003. Ve státním sektoru bude asi i letos tlak na vyšší mzdy, na 
druhé straně je také tlak na rozpočtové úspory, takže celkový mzdový vývoj může být letos 
umírněný. Jako námět pro SMS zmiňuje problematiku trhu práce, zejména pak otázku rostoucí 
strukturální míry nezaměstnanosti (job destruction). SZ je v těchto ohledech pouze deskriptivní, 
uvítal by více analytický pohled na trh práce, neboť může jít o významný makroekonomický 
fenomén, stojící dosud mimo naši pozornost. Celkově vnímá rozložení rizik v nadcházejících 
měsících jako zhruba vyrovnané, rizika vidí oběma směry a výše těchto rizik je významná. 
Souhlasí s tím, že existují indikátory vedoucí k potřebě zpozornění, na druhé straně se 
nedomnívá, že tyto faktory vyžadují okamžitou reakci. V současné době je důležitější spíše 
správná komunikace, neboť nejbližší vývoj bude tažen více očekáváními než fundamentálními 
faktory. 
 
Vrchní ředitel Frait: Doporučuje rozšířit námět pro SMS v oblasti trhu práce také o analýzu 
otázky dopadu vstupu ČR do EU na domácí trh práce. Nebude-li tento efekt významný, lze 
očekávat, že domácí mzdově-inflační rizika budou nízká, zejména, dojde-li k racionalizaci u 
podniků typu České dráhy apod. Při nezaměstnanosti nad 11 % nakonec můžeme být rádi, 
dosáhnou-li mzdové tlaky alespoň hodnot konzistentních s naším inflačním cílem. Co se 
obchodní bilance týká, souhlasí s tím, že zlepšení musí pocházet z nabídkové strany ekonomiky. 
Pokud však tento faktor nebude fungovat, může to naznačovat, že rovnovážná reálná apreciace 
kursu může být nižší než předpokládáme, což by mělo zásadní dopad do predikčního aparátu. 
SMS dosud preferovala přístup, že dokud se nezhoršuje obchodní bilance, tak je tempo 
rovnovážné reálné apreciace v pořádku. Vzhledem k rostoucím deficitům běžného účtu platební 
bilance by však již nyní mělo docházet k pozitivní kompenzaci tohoto vývoje v obchodní bilanci, 
což se zatím příliš neděje. Nejde tedy o kursové přizpůsobení, nýbrž o tempo rovnovážné reálné 
apreciace kursu. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Komentuje styl a rozsah předložené SZ. Upozorňuje, že méně 
může znamenat více. V SZ jsou občas duplicity, někde pak i vyloženě matoucí informace. Ze 
strany bankovní rady by měl pokračovat tlak na to, aby SZ byla přímočařejší a úspornější 
dokument. Upozorňuje v této souvislosti také na stanovisko poradce. 
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Guvernér Tůma: Také vidí prostor pro zestručnění SZ. Zmiňuje stanovisko poradce Krejčího 
upozorňující na to, že pasáž o CEECs (str. 12-17) je podána až románovou formou. Uvedené 
číselné údaje jsou za jednotlivé země různé, a tudíž nejsou vzájemně srovnatelné. Naopak 
fiskálním otázkám je, ve srovnání s touto pasáží, věnována výrazně nižší pozornost. 
 
Viceguvernér Dědek: Nebrání se dalšímu zefektivnění rozsahu SZ, na druhé straně varuje před 
tím, aby se s vaničkou nevylilo i dítě. Každý dokument má mít dvě části: shrnutí a podrobnější 
analytickou část. Tuto strukturu požaduje držet i do budoucna, stanovisko poradce navrhující 
uříznutí podkladu pro měnově politické rozhodování na konci shrnutí chápal jako nadsázku. 
 
Guvernér Tůma: V tomto asi není rozpor. Jsou pasáže, které je možné zredukovat, a naopak 
jsou témata, kterým je třeba věnovat větší pozornost (např. trh práce). Pro SMS by tato debata 
měla být námětem na zlepšení dalších situačních zpráv. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Jak dále nakládat s tabulkovými přílohami SZ? 
 
Viceguvernér Niedermayer: Měly by být na intranetu a nikoliv v SZ. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Nebylo by to vnímáno jako snížení komfortu? 
 
Guvernér Tůma: Tabulkové přílohy mu nevadí. V minulosti již byly redukovány, nyní tam jsou 
zejména grafy, a ty jsou v pořádku. Nemá asi smysl debatovat nyní jednotlivé tabulky, členové 
bankovní rady mohou zaslat SMS své návrhy v této věci. Osobně by uvítal přesun na intranet u 
přehledu vývoje cen nemovitostí (velké zpoždění), tabulek s podrobným vývojem zahraničního 
obchodu či měsíční platební bilance. Ty jsou vhodné pro analytické účely, nikoliv pro 
měnověpolitické rozhodování. 
 
Vrchní ředitel Racocha: Pokud něco přesouvat na intranet, tak spíše tabulky a ne grafy, které 
jsou ilustrativní. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Pokud je graf zajímavý, má být v textu SZ. Všechny ostatní věci 
jsou každý týden k dispozici na aukčním výboru. Jejich zopakováním se samozřejmě ničemu 
neublíží, ale je to zbytečné. 
 
Guvernér Tůma: SMS by se nad tímto měla zamyslet a pokusit se přijít s 2-3 návrhy možné 
podoby tabulkových příloh SZ. 
 
 
 
 
III.       Výsledek hlasování  
Hlasuje se o návrhu SMS ponechat úrokové sazby beze změny. 
 
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. 
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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.       Úkoly 
 
Nebyly uloženy. 
 
 
 
V.       Rozhodnutí 
 
Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada jednomyslně ponechat limitní úrokovou 
sazbu na stávající úrovni 2 %. 
 
Zapsal: Vladimír Bezděk, poradce bankovní rady 
 
 


