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Protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne 24. června 2004 
 
Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér O. Dědek, viceguvernér L. Niedermayer, 
vrchní ředitelka M. Erbenová, vrchní ředitel P. Racocha, vrchní ředitel P. Štěpánek. 
 
I.  Diskuse navazující na prezentaci 6. situační zprávy 
 
Viceguvernér Dědek: Považuje za správné, že se Sekce měnová a statistiky (dále jen SMS) 
při přípravě velké 7. SZ chce zamyslet nad povahou pozorované inflační odchylky, zda-li jde 
o krátkodobý exces nebo o spíše dlouhodobý fenomén. Dotazuje se na vývoj inflace očištěný 
o dopady dvojích administrativních změn plynoucích z daňových úprav (k 1.1. a 1.5. t.r.). 
Předpokládá, že takto očištěná inflace by od počátku letošního roku svědčila ve prospěch 
více nízkoinflačního prostředí, než jsme dosud uvažovali. Hlavní odchylka inflace se 
odehrává v segmentu cen potravin. Táže se, zda-li výběrové šetření cen potravin naznačuje 
nějaké překvapení v červnových spotřebitelských cenách potravin a do jaké míry je toto 
šetření věrohodnou indikací skutečného pohybu cen potravin. Ve vztahu k jednotlivým 
rizikům prognózy se domnívá, že některá z nich mají společný jmenovatel. Například růst 
cen ropy je klasickým nákladovým faktorem pro českou ekonomiku, ale ovlivňuje současně 
také růst cen průmyslových výrobců v Německu, které dále, přes poněkud jiný kanál, 
ovlivňují situaci v ČR. Jedná se tak o stále tutéž příčinu, kterou promítáme do vícero 
inflačních faktorů. Ve vztahu k měnověpolitickému (dále jen MP) doporučení rozumí tomu, 
že se v rámci odborné čistoty uvádějí argumenty pro pohyb úrokových sazeb oběma směry 
vůči základnímu scénáři prognózy. Ovšem v dané situaci považuje argumenty pro vyšší růst 
úrokových sazeb než s čím uvažuje základní scénář (+0,5 p.b.) za irelevantní. Zvýšení sazeb 
do konce tohoto čtvrtletí by se tak pohybovalo v řádu 0,75 p.b., což vnímá velmi 
problematicky. 
 
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): K MP doporučení. SMS hodnotí zvlášť 
rizika pro zvýšení i snížení sazeb vůči základnímu scénáři. Celková bilance rizik je však 
hodnocena jako protiinflační. Proto SMS vůbec o možnosti zvýšit sazby o 0,75 p.b. 
neuvažovala. Diskutovaly se pouze dvě alternativy: ponechat sazby beze změny nebo zvýšit 
sazby o 0,25 p.b.. Při formulaci MP doporučení se bere v úvahu celková bilance rizik a také 
komunikační nebo MP strategická hlediska. 
Ohledně společného jmenovatele některých rizik. U některých rizik existují samozřejmě 
významné průniky, a nejedná se jen o přímý dopad ropy na inflaci v ČR a nepřímý 
prostřednictvím cen průmyslových výrobců v SRN. Podobná vazba existuje např. i mezi 
ropou a cenami průmyslových výrobců v ČR. Na druhé straně ropa není jediným faktorem 
ovlivňujícím pohyb cen průmyslových výrobců doma či v zahraničí – nyní je aktuální taktéž 
vývoj cen jiných komodit na světových trzích, konkrétně kovů. Tento faktor není systematicky 
podchycen v referenčních scénářích a jeho dopad je v současnosti významný. Překryv 
faktorů tak zdaleka není 100%, a proto jsou diskutovány odděleně. 
Inflace očištěná od primárních dopadů daňových změn by se meziročně pohybovala kolem 
2 %, stále pod cílem. Korigovaná inflace očištěná o daňové vlivy je kolem 1,5 %. Aktuální 
inflační prostředí je tedy stále značně utlumené. Při tvorbě prognózy ovšem měnová politika 
na vlivy daní nereaguje, tzn. efekt daní by nezměnil (resp. změnil pouze svým průnikem do 
inflačních očekávání) ekonomickou historku a tudíž ani náhled na to, co by měnová politika 
měla dělat. Míra průniku vyšší inflace (skrze daňové efekty) do inflačních očekávání je 
v modelu utlumena na 20 % běžné hodnoty. Simulace v dubnu ukázaly, že pokud by 
ekonomika letos nebyla vystavena dvojím daňově-inflačním šokům, krátkodobá trajektorie 
sazeb by byla nižší pouze asi o 0,25 p.b. oproti základnímu scénáři dubnové prognózy. 
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K výběrovým šetřením cen potravin. Vývoj cen potravin je velká nejistota a bude předmětem 
debat při přípravě velké SZ. Vliv nákladových faktorů by se měl projevit, ale pravdou je, že 
v aktuálních údajích takový vývoj nepozorujeme. Je možné, že dojde ke snížení krátkodobé 
predikce cen potravin, neboť ani výběrové šetření cen potravin neindikuje žádný výrazný 
pohyb cen potravin v červnu. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Žádá podrobnější komentář k vývoji mezd v Q1. Celoroční 
predikci růstu mezd v nepodnikatelské sféře 5 % považujeme i nadále za platnou. Co je tedy 
zdrojem odchylky skutečnosti v Q1 (růst o 10 %) od predikce, když jsme o přechodu na 16-ti 
třídní tarifní systém dopředu věděli? A proč tedy SZ považuje segment nepodnikatelských 
mezd za možný zdroj proinflačních rizik? V podnikatelském sektoru nedochází k růstu 
jednotkových mzdových nákladů, a proto růst mezd v tomto segmentu vnímáme jako 
neproblematický z hlediska inflace. Ohledně kurzu opakovaně zaznělo, že kurzový vývoj je 
rizikem, jehož míra závisí na délce trvání současné odchylky. Vyjadřuje překvapení nad tím, 
že současný vývoj vnímáme jako nějakou odchylku; osobně považovala za odchylku spíše 
vývoj kurzu v prvním čtvrtletí, vzhledem k naší představě o dlouhodobě udržitelné reálné 
apreciaci kurzu. Dotazuje se dále na mezeru výstupu. Odhad její výše a vztah k inflaci jsme 
v minulosti považovali za robustní. Potom je překvapující, že odchylku inflace od predikce 
chceme vysvětlovat otevřenější mezerou výstupu a přehodnocením potenciálního růstu 
ekonomiky. Metodologicky to nepovažuje za správné. Dále se dotazuje na strukturu indexu 
měnových podmínek a na váhy jeho jednotlivých komponent. Nakolik věříme naplnění 
rizika plynoucího z vyšších evropských úrokových sazeb (1Y EURIBOR), které v logice 
nepokryté úrokové parity vedou v modelu k depreciačním tlakům a následné nutnosti růstu 
domácích úrokových sazeb. 
 
Odpověď SMS: Ověření vztahu mezi mezerou výstupu a inflací bude předmětem analýz při 
zpracování nové ekonomické predikce. 
Ohledně vah v indexu měnových podmínek. Úroková složka má váhu 66 %, kurz pak 34 %. 
Úroková část indexu je pak tvořena třemi sazbami: jednoletý PRIBOR (váha 50 %), sazba 
z nově poskytnutých úvěrů (25 %) a jednoletý EURIBOR (25 %). 
K problematice EURIBOR sazeb a depreciačních tlaků: otázka byla odpovězena v rámci 
odpovědi SMS VG Niedermayerovi.  
K vývoji mezd. Dubnová predikce nezahrnovala přechod na 16-ti třídní platový systém ve 
veřejné sféře, proto je odchylka skutečnosti v Q1 proti predikci tak výrazná. Celoroční 
predikce vývoje mezd v nepodnikatelské sféře by měla zůstat zachována, změní se ovšem 
sezónnost v jednotlivých čtvrtletích. Mzdový vývoj v podnikatelské sféře je v segmentu 
„obchodovatelné“ části ekonomiky kryt růstem produktivity práce. Hrozí ovšem riziko 
v podobě přenosu vyšší mzdové dynamiky do sektoru služeb, kde není vykazován 
odpovídající růst produktivity práce. Tento přenos mzdových tlaků může být podpořen i 
vývojem mezd v nepodnikatelské sféře. Při hodnocení těchto nákladových tlaků čelíme 
v situaci probíhající revize národních účtů zvýšené nejistotě, neboť zatím nejsou k dispozici 
údaje o tvorbě přidané hodnoty v jednotlivých sektorech ekonomiky. Vývoj produktivity 
v sektorech tak zatím hodnotíme pouze na základě obratových ukazatelů. Na úrovni celého 
hospodářství, kde údaje o přidané hodnotě existují, lze pozorovat akceleraci nominálních 
jednotkových mzdových nákladů, nejsme však schopni rozložit tuto akceleraci do 
jednotlivých sektorů ekonomiky. 
 
Poradce Flek: Existují indikace mzdového vývoje na bázi přidané hodnoty. Údaje za 
nefinanční korporace naznačují pokles mezd k přidané hodnotě, byť v nominálních 
veličinách. To zahrnuje i sektor služeb. Není zde tedy indikace inflačních tlaků. „Nebezpečí“ 
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se tak odehrává v nepodnikatelském sektoru. Jeho význam lze ovšem poněkud bagatelizovat, 
srovnáme-li navýšení mezd ve veřejném sektoru s růstem celkové domácí poptávky. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Jaký je podíl služeb na zaměstnanosti v ekonomice? 
 
Odpověď SMS: V případě, že do služeb zahrneme i stavebnictví, rozvod vody, plynu a 
elektřiny, může se jednat až o 60 %. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Oceňuje novou podobu SZ a prezentace a považuje to za krok 
správným směrem. Již minulý měsíc vyslovil názor, zda SMS nemá pochybnosti o vlastním 
produktu a po přečtení 6. SZ a vyslechnutí prezentace v něm tyto pocity přetrvávají. Nelze 
přehlédnout signalizaci SMS, že se před 7. SZ zaměří na příčiny odchylky ve vývoji inflace 
a v důsledku toho může být přehodnocen potenciální růst a mezera výstupu. A současně 
SMS říká, že historka a prognóza ze 4. SZ stále platí. Jeho obava spočívá v míře případného 
přehodnocení pohledu na ekonomiku, zda nová prognóza nepřinese v tomto směru výraznou 
úpravu. Celkově tak poselství 6. SZ není příliš robustní a MP doporučení tak nemohlo být 
odlišné od toho, co je SMS navrhováno. Dotazuje se na vývoj v platební bilanci. SZ je v této 
pasáži hodně deskriptivní, postrádá však formulaci příběhu, který se v ekonomice skrze 
platební bilanci odehrává. V kapitálových tocích dochází k velkým pohybům. V agregátním 
výsledku to tak nevyzní, ale struktura platební bilance je ve velkém pohybu. Žádá 
ekonomickou interpretaci tohoto vývoje. 
 
Odpověď SMS: K pochybnostem o vlastním produktu. Předmětem malých SZ je z definice 
věci zkoumat pochybnosti – hodnotit rizika plynoucí z nových ekonomických dat ve vztahu 
k prognóze. Nižší inflační vývoj, který nejsme schopni vysvětlit, nás tak nutí k zamyšlení se 
nad prognózou, podobně to platí i pro odlišnou struktura HDP. Celkově SMS vyhodnotila 
rizika jako mírně protiinflační, avšak nevidí potřebu rezignovat na dubnovou ekonomickou 
historku. V některých aspektech, které byly externími analytiky vnímány kriticky, si SMS i 
nadále stojí na svém. Příkladem může být vývoj HDP v Q1, kde analytici upozorňovali na to, 
že meziroční údaj je vzdálen od 4% predikce ČNB na celý rok 2004. Přitom agregovaný 
ukazatel prakticky odpovídal predikci ČNB pro první čtvrtletí. 
K problematice platební bilance. Běžný účet se vyvíjí podle našich predikcí, a to jak 
objemově, tak i ve struktuře. Naplňují se nominální čísla, což znamená, že odchylka čistého 
reálného vývozu od predikce je důsledkem vývoje směnných relací. Velká SZ se podrobněji 
zaměří na směnné relace, a to i z toho důvodu, že reálný HDP upravený o faktor směnných 
relací by mohl v posledních obdobích vykázat odlišnou dynamiku. A souvislosti s vývojem 
spotřeby nebo mezd by se také mohly jevit v jiném světle. Na finančním účtu dochází ke 
změně struktury jednotlivých položek. Počínaje loňským rokem došlo k odeznění obrovského 
přílivu přímých zahraničních investic. Roste tak podíl portfoliových a ostatních investic na 
financování. Z toho lze usuzovat, že pravděpodobně budeme svědky volatilnějšího vývoje 
kurzu, než tomu bylo dosud. Ohledně konkrétních čísel je nutné podotknout, že letošní první 
čtvrtletí bylo z hlediska vývoje finančního účtu nestandardní. Přímé zahraniční investice se 
vyvíjely zhruba v souladu s našimi předpoklady. Samozřejmě, jejich dominantní částí jsou 
reinvestované zisky, které jsou zatím pouze odhadem ČNB. Objemově nejvýznamnější 
položkou byly ostatní investice. Zde dominuje snižování pasiv obchodních bank (cca o 66 
mld. Kč). Část odlivu zdrojů do zahraničí v podobě půjčování korun nerezidentům nemá 
protipoložku na finančním ani na běžném účtu, a proto historicky vzrostly chyby a omyly 
(cca 20 mld. Kč). Lze se domnívat, že šlo o toky související se zajišťováním vládní emise 
eurobondů. Za druhé, v podstatě ve stejném rozsahu klesala aktiva obchodních bank, 
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dochází tak pravděpodobně k tokům mezi dceřinnými a mateřskými bankami. Tyto vlivy však 
neměly kurzotvorný efekt. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Komentář se týká prvního čtvrtletí, které ještě nemohlo být 
ovlivněno emisí vládních eurobondů. 
 
Odpověď SMS: O operaci se ovšem hovořilo již předem, a subjekty, které ji organizovaly, 
znaly její možný rozsah a pravděpodobně se na ni předem připravovaly. Z hlediska vývoje 
kurzu v posledních dnech se jako hypotéza nabízí snížení základního jmění Transgasu o 7,5 
mld. Kč. Tato částka má být vyplacena německému vlastníkovi v průběhu června. Na trhu tak 
existuje poptávka po řádově 250 mil. Eur. 
 
Vrchní ředitel Racocha: Zmiňuje problematiku revizí HDP. Více dat z ČSÚ by mělo být do 
konce června, tedy použitelných při přípravě velké SZ. Dotazuje se, zda bude do konce 
června k dispozici i řada ve stálých cenách roku 1995. Případné úpravy mezery výstupu by 
měly vycházet ze znalosti vývoje HDP v minulosti. Dotazuje se, zda-li SMS chystaným 
revizím ze strany ČSÚ plně rozumí. Pokud ne, apeluje na jednání s ČSÚ ve směru zajištění, 
alespoň na neformální bázi, nezbytných informací a údajů. 
 
Odpověď SMS: Revize dat HDP je jedno z témat pro velkou SZ. Využije se veškerých dat 
dostupných z ČSÚ a mechanicky se pokusíme prodloužit počátek řady až do roku 1998. 
Metoda bude popsána v příští SZ. S ČSÚ máme i určité nadstandardní vztahy. Technické 
problémy jsou se sezónností časových řad a jejich úplností směrem dozadu. Ekonomické 
riziko spočívá v tom, že nová data mohou změnit pohled na minulost z hlediska vývoje 
počátečních podmínek nebo vývoje potenciálního produktu. Domníváme se, že kvalitativní 
vyznění mezery výstupu by mělo zůstat obdobné, neboť k jejímu dopočtu se používají data za 
inflaci, která je z hlediska revizí neměnná. 
 
Viceguvernér Niedermayer: SZ považuje za dobře napsanou. Místy působí až „sterilním“ 
dojmem, ale to se konec konců chtělo. Jsme ve zvláštní situaci: jak SMS, tak i bankovní rada 
(dále jen BR) se odchýlily od toho, co doporučovala prognóza. Pak samozřejmě hodnocení 
rizik ve vztahu k prognóze může vést místy až k bizardním úvahám. Je „vyděšen“ tím, jak 
s úvahami SMS „cvičí“ kurz. Pohyb o dva desetníky téměř vykolejí úrokové sazby, obdobně 
zásadní přehodnocení znamená i každý pohyb EURIBOR sazeb o 10 b.b.. Z toho je hodně 
nervózní. Připomíná případ Bank of Canada, která cílila index měnových podmínek, což 
posléze opustila. Připomíná minulost, kdy fluktuace kurzu ± 1 Kč neznamenala 
přehodnocení pohledu ČNB na ekonomiku a měnovou politiku. Ekonomika nereaguje na 
kurz tak citlivě, jak by naznačovaly modelové úvahy SMS. Další problém má s úvahou, že 
je-li nyní inflační odchylka od prognózy 0,4 p.b., bude i za rok a půl inflace pod prognózou o 
0,4 p.b.. Celkový pohled na ekonomiku se v zásadě potvrzuje a v SMS ubyl oproti minulému 
měsíci jeden hlas navrhující zvýšit úrokové sazby. Dotazuje se na důvody. Dovedeme si 
představit, že by výsledkem 7. SZ bylo zjištění, že nominální sazby mají být na 2 % či 
2,25 %? Inflace roste. Čistá inflace je 2 %, „špinavá“ inflace 2,5 %. Mzdy jsou 8 %, peněžní 
zásoba 10 %. K čemu je v tomto případě čekání se zvyšováním sazeb, co dalšího bychom se 
měli dozvědět? 
 
Odpověď SMS: „Úbytek“ jednoho hlasu ve prospěch zvýšení sazeb je důsledkem změny 
v hodnocení rizik prognózy. V květnu je SMS vnímala jako vyrovnaná, kdežto nyní jsou 
považována za mírně protiinflační. Dotyčný člověk při svém rozhodování kladl důraz na 
kurzový vývoj, ve kterém se v zásadě naplňuje jeho alternativní scénář, a také na hypotézu, 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne 24. 6. 2004 

 5

že aktuální odchylka ve vývoji inflaci by mohla i při vyšších proinflačních nákladových 
tlacích signalizovat celkově více dezinflační prostředí v ekonomice. 
Ohledně příliš velké citlivosti na pohyb kurzu a inflace. Výhoda grafu inflačních rizik 
prognózy (dále jen GRIP) oproti mechanickému hodnocení odchylky inflace je ta, že GRIP 
s využitím modelu hodnotí sekundární dopady. Mechanismy propagace odchylky aktuální 
inflace v simulaci spočívají v persistenci inflace v Phillipsově křivce a také v kanálu 
reálných měnových podmínek skrze reálné úrokové sazby. Odchylka v inflaci tak přetrvává 
těmito endogenními modelovými mechanismy. Tento ceteris paribus expektační předpoklad 
by samozřejmě neplatil, pokud by odchylka inflace byla vysvětlitelná exogenními faktory, 
které by časem pominuly. O tomto se povede diskuse při přípravě 7. SZ. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Pokud danému nastavení reálných měnových podmínek 
odpovídá vývoj ostatních proměnných (nominální a reálné mzdy, peněžní zásoba apod.), pak 
skutečnost, že se inflace v květnu tolik neprojevila, znamená, že se pravděpodobně musí 
projevit později. Pokud se všechny ostatní proměnné vyvíjejí podle prognózy, potom 
k inflaci musí dříve či později dojít. 
 
Odpověď SMS: Úvahy ohledně charakteru inflační odchylky je třeba považovat za hypotézy, 
které se v SMS budou důkladně debatovat při přípravě 7. SZ. Často ani v rámci SMS není 
názor jednotný, každý může přisuzovat různou váhu různým věcem. GRIP je poměrně 
jednoduchý mechanický nástroj, do kterého se záměrně nevkládají tyto fundamentální 
ekonomické úvahy. Tyto otázky se musí zodpovědět při přípravě čtvrtletní predikce. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Vyznění GRIP pak ovšem záleží v tomto případě na podobě 
mzdové rovnice v modelu. Pokud se, v důsledku aktuálně nižší inflace, sníží adekvátně i 
mzdy, pak je výsledek v GRIP správný. Pokud se ovšem mzdy nezmění, musí se vyšší 
inflace v budoucnu objevit. 
 
Odpověď SMS: GRIP je nástroj, který sice chceme mechanicky tvořit, nikoliv ho však 
mechanicky interpretovat. Výhodou GRIP je fakt, že pomůže s předstihem generovat témata, 
která musí být při zpracování příští prognózy uchopena. Za každým bodem v grafu se může 
skrývat několik hypotéz o dílčím ekonomickém příběhu, poloha jednotlivých bodů se tak 
rozhodně nechápe mechanicky. Rozhodování mezi nimi je ovšem součástí práce na nové 
prognóze, nikoliv úkol pro malou SZ. 
K otázce, zda si SMS dokáže představit, že při rostoucí inflaci, vysoké dynamice mezd, 
peněžní zásoby atd., by sazby zůstaly ještě dalších několik měsíců na stávající nízké úrovni. 
Výhled směru sazeb zůstává pro SMS i nadále jednoznačně rostoucí. Otázkou je, zda růst 
sazeb má začít již toto nebo až další čtvrtletí, a také s jakou intenzitou. Ačkoliv dnešní MP 
doporučení zní sazby neměnit, lze si dobře představit, že při prezentaci příští velké SZ SMS 
doporučí sazby zvýšit. Logika je jednoznačná: s inflací vracející se do cíle a uzavírající se 
mezerou výstupu se musí sazby perspektivně dostat minimálně na neutrální úroveň, 
stabilizační role měnové politiky musí dříve nebo později nastat. 
K citlivosti MP úvah na volatilitu kurzu. Kurz s SMS až tolik „necvičí“. V lednu jsme 
předpokládali, že kurz bude mírně nominálně posilovat a bude se pohybovat v dubnu na 
úrovni kolem 32 Kč za euro. Skutečný vývoj byl již v lednu výrazně odchylný. Tehdy to SMS 
interpretovala jako dočasnou odchylku, která bude později korigována. K tomu ovšem 
nedocházelo. V dubnu tak byl kurz slabší nikoliv o 50 haléřů, nýbrž o 3 % (cca 1 Kč) a 
veškeré expertní analýzy naznačovaly, že tento vývoj bude i nadále pokračovat. To 
indikovalo dlouhou a významnou odchylku. Přesto se predikční tým rozhodl v dubnu udělat 
alternativní scénář k vývoji kurzu na hodnotě 32 Kč/euro. Dopad kurzové alternativy do 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne 24. 6. 2004 

 6

zvažování úpravy úrokových sazeb byl přibližně 0,25 p.b.. Trvalá průměrná kurzová 
odchylka ve výši 1 Kč není v podmínkách malé otevřené ekonomiky nevýznamná. Účinkování 
ČR v mechanismu ERM II bude podrobeno tvrdšímu kritériu kurzové volatility (2,25 %). 
K citlivosti na vývoj EURIBORU. Zohlednění odchylek v aktuálním čtvrtletí naznačuje, že 
celkové měnové podmínky jsou o něco přísnější (+0,2 %). Aktuálně je vliv EURIBORU 
„přetlačen“ českými úrokovými sazbami a aktuálním vývojem kurzu. Na druhou stranu 
GRIP bere v úvahu prostřednictvím modelového aparátu i budoucí trajektorie EURIBORU a 
českých úrokových sazeb, a pak se vyznění může hodně změnit. Budoucí kurz je modelem 
dopočten na základě nepokryté úrokové parity, model tak očekává za dané implikované 
trajektorie EURIBORU depreciaci koruny, která by znamenala proinflační riziko. Citlivost 
modelu samozřejmě není způsobena jednou či třemi desetinkami odchylky EURIBORU pouze 
v aktuálním čtvrtletí, nýbrž kumulovanou odchylkou v deseti a více čtvrtletích jdoucích za 
sebou. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Pokud by na obou stranách modelu figurovaly implikované 
úrokové sazby, jejich rozdíl by zřejmě nebyl tak velký. Na jedné straně je implikovaný 
EURIOBOR a na straně druhé endogenní české sazby, dané reakční funkcí modelu. Bylo by 
zajímavé doplnit srovnání naší reakční funkce a implikovaná trajektorie výnosové křivky na 
delším horizontu. 
 
 
II.  Uzavřené jednání bankovní rady 
 
 
Viceguvernér Niedermayer: Úvodem tlumočí písemné stanovisko nepřítomného vrchního 
ředitele J. Fraita: „Pokud bychom necílovali inflaci, s vysokou pravděpodobností bych 
přemýšlel o zvýšení sazeb. Navzdory tomu, že cílujeme inflaci, která se chová poněkud 
divně, nebránil bych se zvýšení sazeb již v tomto měsíci. Řada indikátorů nasvědčuje, že 
ekonomická aktivita a inflace se dostanou do mírně vyšších úrovní. Lepší informace zřejmě 
hned tak nezískáme. Osobně bych však spíše vyčkával na červenec. Ne z toho důvodu, že by 
nám nová prognóza mohla něco zásadního sdělit anebo že by se mohla objevit nějaká nová 
přesvědčivá informace. Důvodem by bylo ujasnění si rozsahu zvýšení sazeb, zda rovnou 
50bb, nebo 25bb. Ohledně SZ jsem nekonečně skeptický vůči GRIP, jde o zoufalý pokus 
zakreslit složité a nelineární vztahy do jednoduchého grafu. Jelikož u většiny veličin nejsme 
schopni odlišit, zda byl poslední vývoj odchylkou od trendu či trendem samotným, je to 
dopředu odsouzeno k nezdaru. Tyto principy naznačují rozvoj dealersko-analytického 
pohledu na makroekonomickou analýzu. God help us“. 
 
Viceguvernér Dědek: Jakkoliv debata vypadá „pohodově“, jde o hodně. Jde významně o 
kredibilitu měnové politiky. Dubnová prognóza ČNB je „outlier“. Trhy ji neakceptovaly, 
polemizují s ní, viz tento týden analýza p. Tomšíka. Uvidíme, kdo měl pravdu. Rozdíly 
spočívají zejména ve dvou bodech. Prvním je hypotéza urychlení ekonomického růstu ke 
4 %. Druhý související aspekt je přenos vývoje reálné ekonomiky do inflace. V tom by 
osobně byl konzervativní. Nemá důvod v tomto věřit příběhu SMS více než informacím 
z jiných pramenů. Mezi důvody k pochybnostem ohledně urychlení růstu řadí hypotézu o 
působení uvolněné kurzové složky indexu měnových podmínek, které se mělo projevit 
v kladném příspěvku čistého exportu k ekonomickému růstu. Kurz v Q1 byl v zásadě 
v souladu s referenčním scénářem. Horší vývoj netto exportů se vysvětloval vyššími dovozy 
odrážejícími zrychlenou investiční aktivitu. Vůči našim předpokladům byl import vyšší asi o 
0,8 p.b., ale export byl horší o plných 3,6 p.b.. Do jaké míry tedy platí teze o uvolněném 
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působení kurzu? Dalším faktorem je, že údaje za HDP v Q1 byly velmi ovlivněny vstupem 
do EU a souvisejícími daňovými změnami. ČSÚ upozorňuje, že ve tvorbě hrubého fixního 
kapitálu se pravděpodobně projevuje očekávaná změna v sazbě DPH z 5 na 19 %. U 
stavebnictví je tento efekt odhadnut na dvě třetiny. Otázkou je jeho intenzita v celkovém 
HDP, ale určitě tam nějaký vliv bude. Jinak by růst HDP asi byl nižší. Poslední údaje 
v oblasti maloobchodu ukazují na nevýrazný růst tržeb, u průmyslové produkce je také 
spekulace o vlivu daňových změn. Toto vnímá jako slabá místa naší představy o výrazném 
urychlení ekonomického růstu. Teprve budoucnost ukáže, kdo měl více pravdy – zda ČNB, 
nebo trh. Ještě palčivěji vnímá problém v oblasti inflace. Souhlasí se zaměřením 
prognostického aparátu při přípravě 7. SZ na otázku, do jaké míry má současná odchylka 
jednorázový charakter nebo spíše trvalejší efekt. V dubnu byla meziměsíční inflace nulová, 
květnová meziměsíční inflace očištěná o jednorázové administrativní změny je také nulová. 
Kde by se nyní nacházela inflace, pokud by nedošlo ke dvojímu zvýšení daní? Situace 
nenasvědčuje ekonomice, které by měly hrozit poptávkové tlaky, spíše jde stále o koketování 
s deflací. A to ještě současně inkasujeme proinflační nákladové vlivy (ropa, kovy apod.). 
Problém může být v nastavení počátečních podmínek, v mezeře výstupu. Na tyto záležitosti 
by se měla soustředit práce při přípravě následující velké SZ. Celkové zvážení rizik naší 
prognózy vede k závěru, že ekonomický růst může stagnovat kolem 3 % a protiinflační 
prostředí může být silnější, než se domníváme. Z tohoto hlediska považuje MP úvahu o růstu 
úrokových sazeb v dohledné době o 1,5 p.b., jak vyzněl základní scénář dubnové prognózy, 
za „zločinné“ doporučení. Pokud se nějaký růst skutečně nastartovává, tak toto je nejlepší 
způsob, jak ho v počátku udusit. Poněkud vyhraněným vystoupením chtěl záměrně 
relativizovat pohodovost dnešní debaty. Samozřejmě si přeje, aby ČNB obhájila, že její 
prognóza je lepší než vidění trhů. Je to ovšem v sázce. Souhlasí s doporučením SMS neměnit 
sazby. Nová důkladná prognóza přinese větší komfort. 
 
Poznámka: Po prezentaci svého názoru odjíždí viceguvernér Dědek na služební cestu. 
Neúčastnil se tak závěrečného hlasování o měnověpolitickém doporučení. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Je škoda, že viceguvernér Dědek musí odejít, neboť se mu 
podařilo velmi důkladně rozvířit debatu. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Viceguvernér Dědek mluvil hodně i z jeho duše, má také 
narůstající pochybnosti. Nejistot je více než jich bývalo v minulosti a týkají se téměř všech 
komponent, které jsou podstatné pro inflační prognózu (ekonomický růst a jeho struktura, 
potenciální růst, mezera výstupu apod.). Agregátně se prognóza růstu naplnila, ale při 
pohledu na jednotlivé komponenty zůstávají značné pochybnosti, což následně implikuje 
pochybnosti o budoucím vývoji inflace. Až potud sdílí argumentaci viceguvernéra Dědka. 
Na druhé straně ovšem máme paradoxně méně nejistoty než dříve v tom, že k pohybu sazeb 
dojít musí. Výše popsané nejistoty však znamenají, že v tuto chvíli nevíme rozsah a časování 
tohoto pohybu. Kloní se k tomu postupovat od příštího měnověpolitického jednání raději v 
menších než větších krocích. Rozložení těchto kroků v čase by mělo zajišťovat, aby tato 
opatření nebyla kontraproduktivní. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Viceguvernér Dědek ovšem řekl, že si myslí, že naše 
ekonomika koketuje s deflací. Pak není úplně možné souhlasit s ním a současně ohledně 
úrokových sazeb říci to, co zaznělo od vrchního ředitele Štěpánka. 
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Vrchní ředitel Štěpánek: Nemá tak vyhraněný názor jako viceguvernér Dědek, ovšem sdílí 
s ním jisté pochybnosti o signálu, který dostáváme z dat a o jeho vztahu k obrázku, který 
předpokládá prognóza. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Data, která jsou k dispozici, potvrzují strukturu růstu, kterou 
jsme očekávali. Dílčí odchylky (investice vs. čisté exporty) nepovažuje na rozdíl od 
viceguvernéra Dědka za zásadní. Struktura ekonomického růstu může podporovat i naši 
úvahu o celkovém urychlení růstu hospodářství. Fakt, že data mohou zrychlení růstu potvrdit 
až ex-post, je téměř tautologie, proto nemáme mnoho důvodů čekat na absolutně pevné 
potvrzení. Jediné, co je v příkrém rozporu s prognózou, je aktuální vývoj inflace. Považuje 
ho za indikaci krátkodobých rizik směrem dolů. Vývoj kurzu nás posouvá směrem 
k alternativnímu scénáři, avšak i ten byl, stejně jako základní scénář dubnové prognózy, 
charakteristický zvyšováním úrokových sazeb, byť o 0,25 p.b. méně. Debata je tak pouze o 
časování, směr pohybu je jednoznačně daný. Je nutné položit si otázku, na co čekáme a co 
nového v dohledné době zjistíme. Růst světové ekonomiky pokračuje a vyhlídky se dále 
spíše zlepšily. Nákladové faktory (dovozní ceny, PPI, CZV) jsou proinflační i bez ohledu na 
6. Consensus Forecast, obdobně i zahraniční nákladové faktory jsou proinflační. Zrychluje 
peněžní zásoba, úvěry rostou skoro o 10 % ročně a v rámci toho úvěry domácnostem drží 
stále cca 30% dynamiku, navzdory našim úvahám o jejich zpomalení. K tomu rostou o 8-
9 % mzdy. Z toho rezultuje spíše potenciál pro nižší než predikované zpomalení tempa 
spotřeby domácností než-li existence nákladových tlaků, viz diskuse na veřejné části 
projednání SZ. Celkově tak není zřejmé, co získáme odkladem rozhodnutí o zvýšení sazeb o 
jeden měsíc. Je zřejmé, že se musí analyzovat důvody odchylky aktuálního vývoje inflace od 
naší prognózy. Existují dvě možné interpretace. Za prvé, dopad daňových úprav a 
nákladových tlaků může být více rozložen v čase a projeví se tedy později. Druhá hypotéza 
spočívá v otevřenější mezeře výstupu. Problém je v tom, že možné je obojí, ale pevně 
doložitelné v tuto chvíli není nic. Navíc druhá hypotéza může vysvětlovat první alternativu a 
všechno může souviset s vývojem kurzu ve druhém čtvrtletí. Ani po dalších dvou či třech 
měsících nebudeme mít pevnou empirickou evidenci pro potvrzení jedné z těchto hypotéz. 
Nové prognostické cvičení nepřinese patrně žádná nová tvrdá fakta, nýbrž pouze další 
myšlenky a hypotézy, které v budoucnu budeme dále zpřesňovat, potvrzovat či vyvracet. 
Nová prognóza tak může ovlivnit spíše rozsah celkového zvýšení sazeb v budoucnu než to, 
že v dohledné době bychom měli se zvyšováním začít. Existuje příznivý výhled 
ekonomického růstu doma i v zahraničí, je zde taktéž výhled narůstajících inflačních tlaků, 
v současnosti spíše nákladových, do budoucna stále více poptávkových. Zvyšuje se 
pravděpodobnost akcelerace jak domácího ekonomického růstu, tak i inflace. Již 3 měsíce či 
déle hovoříme o tom, že není možné, aby tato ekonomika existovala se zápornými reálnými 
úrokovými sazbami a že musíme začít uvažovat o „normalizaci“ sazeb, a to raději plynulým 
pohybem než-li velkými skoky, které by snad mohly signalizovat větší naléhavost zpřísnění 
měnové politiky, než máme opravdu na mysli. Nesouhlasí s MP doporučením SMS a 
navrhuje hlasovat o zvýšení sazeb o 0,25 p.b.. 
 
Vrchní ředitel Racocha: Vše hovoří pro zrychlení inflace, jen máme trošku problém, že 
inflace se vyvíjí opačně. Nemáme dobrou představu, proč inflace nereaguje tak, jak by asi 
reagovat měla. Patrně nastalo rozvolnění vazeb mezi nákladovými faktory (CZV, PPI) a 
spotřebitelskou inflací. Drtivá většina nákladových faktorů a vývoj v zahraničí směřuje 
k urychlení inflace. Ve stávající politické situaci nečeká razantní příspěvek vývoje 
regulovaných cen k inflaci. Inflace roste pomaleji ve všech subindexech, snad s výjimkou 
pohonných hmot. U HDP jsme předpokládali poněkud rychlejší růst, protože byly uvolněné 
měnové podmínky. Situace je komplikována probíhajícími revizemi. Není si jist, zda vůbec 
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máme robustní informaci o vývoji HDP. Dubnová prognóza inflace v horizontu nejúčinnější 
transmise se stále nachází kolem středu intervalu. Je možné hlasovat o zvyšování sazeb, ale 
je otázka, zda bychom neměli počkat na novou prognózu, která by se měla pokusit vysvětlit 
výše zmíněné oslabené vazby přenosu mezi nákladovou a spotřebitelskou inflací. Není si jist, 
půjde-li to vyargumentovat otevřenější mezerou výstupu, upozorňuje na stanovisko poradce. 
Nedomnívá se, že čelíme akutnímu riziku z prodlení jednoho měsíce se zvyšováním sazeb. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Prognóza inflace je na středu intervalu poté, co celkově 
zvýšíme sazby asi o 1,5 p.b.. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Výměna názorů byla velmi zajímavá. Dnes rozhodně 
nehlasujeme o zvýšení sazeb o 1,5 p.b.. Dnes je to o rozhodnutí mezi ponecháním sazeb a 
jejich zvýšením o 0,25 p.b. nebo 0,5 p.b.. Musíme reagovat na aktuální situaci. Nikdy se 
fakticky nedostaneme do horizontu nejúčinnější transmise prognózy, neboť konec aktuální 
prognózy bude přepsán aktuálnějším koncem přicházející prognózy. Pokud výrazně 
zjednoduší popis stávající situace, lze konstatovat, že jsme se dostali na inflaci hodně přes 
2 % a čistá inflace je také vyšší než 2 %. Ekonomický růst je v souladu s naší prognózou, 
strukturálně růst vypadá dokonce jako méně rovnovážný, hypoteticky vedoucí k větším 
nestabilitám v ekonomice. Inkasujeme velmi příznivý vývoj vnějšího prostředí, zdá se, že 
bude urychlen odhad letošního růstu eurozóny z 1,7 % na 2 %. Je pravdou, že inflace roste 
méně, než jsme očekávali, ale máme hluboce záporné úrokové sazby a očekáváme ex-ante 
záporné sazby při celkem solidním růstu. Na trhu došlo k adekvátnímu zpřísnění měnových 
podmínek, které je ovšem založeno na předpokladu, že skutečně zvýšíme úrokové sazby. 
Pokud se tak v dohledné době do jednoho čtvrtletí nestane, úrokové sazby opět klesnou. 
Nyní je tam „zaúčtováno“ cca 50 b.b. v horizontu 3-6 měsíců. Očekávali jsme, že struktura 
HDP přinese nové informace, ale nestalo se tak. Obdobně ani nová prognóza nepřinese 
zásadně nové informace ohledně toho, co se v ekonomice bude odehrávat v následujícím 
půlroce. Možná bude trochu jinak vypadat celkový rozsah zpřísnění úrokových sazeb a jeho 
časování, to ovšem pro dnešní rozhodování není relevantní, neboť dnes nerozhodujeme o 
tom, kde chceme mít sazby za rok či rok a půl. Již minule otevíral otázku, zda je lepší 
zpřísňovat po větších krocích a relativně méně často, nebo menšími kroky avšak s vyšší 
frekvencí. Obecně je spíše pro strategii větších kroků méně často, ale jen tehdy, když 
chceme vyslat nějaký signál. Nyní by se však měnová politika měla snažit dostat se hladce 
na rovnovážnější úroveň sazeb tak, aniž bychom na trhu způsobili distorze. Proto se 
„výjimečně“ hlásí ke strategii častějších a menších změn úrokových sazeb. Tolik 
„zjednodušený“ pohled. Jinak samozřejmě souhlasí se všemi nejistotami, které byly zmíněny 
u některých předřečníků. Odlišná struktura růstu je částečně relevantní. Obdobně i riziko 
nadhodnocených investic, které nemusejí být udržitelné. Lze si představit, že výsledný růst 
HDP letos bude nižší, než predikuje stávající prognóza. Na druhou stranu stagnace kolem 
3 % není stagnace, nýbrž 3% růst, kterému se ekonomika bude postupně přizpůsobovat. 
Kurz může být volatilní, osobně by však vůči kurzu nebyl tak citlivý jako stávající prognóza. 
Hodnoty kolem 32 Kč za euro by neměly způsobit zásadní problémy. Odchylka inflace je 
samozřejmě určité překvapení, kumulativně jde o čtyři desetiny. Na druhou stranu již rok 
říkáme, že dojde k obratu ve vývoji inflace, a to jak čisté, tak i celkové. Ten skutečně nastal, 
nyní tam je sice rozdíl 4 desetin, ale celkově by se měl za predikci obratu ve vývoji inflace 
prognostický aparát spíše pochválit. Je možné, že inflaci nadhodnocujeme. Není si jist 
vysvětlením v podobě větší mezery výstupu. Alternativní důvod může spočívat v tom, že 
česká ekonomika je ještě stále liberálnější než jiné ekonomiky a existuje zde stále velká 
konkurence na trzích, která může ceny obchodovatelného zboží tlačit dolů, a ceny služeb se 
musejí řídit podle koupěschopné poptávky. Celkově však k obratu ve vývoji inflace prostě 
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došlo a aktuální odchylka čtyř desetin není dostatečným argumentem ve prospěch vyčkání na 
novou prognózu. Čekáním bychom se mohli dostat za křivku. Preferuje udělat rozhodnutí 
raději dříve, v menších krocích a postupně než později a ve skocích. 
 
Guvernér Tůma: Celkově považuje nejistoty za nižší než dříve: zvyšuje se 
pravděpodobnost brzkého zvýšení sazeb a zároveň se ovšem zvyšuje pravděpodobnost, že 
celková potřeba zvýšení bude menší, než predikuje dubnová prognóza. Návrh na zvýšení 
sazeb je relevantní. Nejdříve uvádí argumenty ve prospěch zvýšení sazeb. Historka prognózy 
je celkem v pořádku. U investic těžko můžeme udělat nějaký silný závěr, ale nezdá se, že by 
případná korekce vedla někam zpátky k záporné hodnotě. Změna struktury růstu, na které 
byla prognóza založená, se potvrzuje. Celkový růst byl také stažen trochu dolů nižší než 
očekávanou spotřebou vlády, přičemž nepovažuje její setrvání v záporných hodnotách ve 
zbytku roku za příliš pravděpodobné. Za druhé, z hlediska měnové politiky se nedíváme 
tolik na letošní rok, kde se poněkud vydělujeme od ostatních prognostiků, byť ne tolik, jak 
zaznělo ve vyjádření VG Dědka. V roce 2005, který je relevantnější, už rozdíly 
v prognózách tak velké nejsou. Za další, při dubnové prognóze vyjádřila bankovní rada 
vnímání rizik směrem dolů, což se potvrdilo. Není ovšem pochyb o tom, že inflace stoupá. 
Do budoucna, i kdyby inflace nedosáhla očekávaná 4 %, je velmi pravděpodobné, že alespoň 
kolem 3 % se bude pohybovat. Úvaha je tak velmi jednoduchá – při tomto výhledu není 
současné nastavení úrokových sazeb adekvátní. Nejistota je samozřejmě o tom, kdy a jak 
rychle zvyšovat sazby. Těžko učinit paušální závěr o tom, zda-li jsou lepší menší a častější 
kroky nebo větší a méně časté. Záleží na vnímání trhu a komunikaci. Osobně je dnes ve 
prospěch ponechání sazeb, a to zejména z komunikačních důvodů. Dovede si představit dva 
menší kroky – jeden teď a další později. Lze si představit na příštím zasedání i diskusi zda 
zvýšit o 0,25 p.b. nebo o 0,5 p.b.. Situaci si lze připravit natolik dobře, že příští zvýšení o 
0,5 % může být vnímáno méně překvapivě než zvýšení dnes o 0,25 p.b.. Obě varianty vnímá 
téměř rovnocenně, příklon k rozhodnutí dnes sazby neměnit je poměrně slabý. Důvody pro 
toto rozhodnutí nemají fundamentální charakter, je to spíše o práci s očekáváním a o 
komunikaci. Trh je ve svých očekáváních adaptivní a po posledních datech má pocit, že 
došlo ke snížení pravděpodobnosti růstu úrokových sazeb. Následující měsíc bychom proto 
měli ke komunikaci toho, že jsme vpřed hledící a že naopak roste pravděpodobnost brzkého 
zvýšení sazeb. Od roku 1998 jsme sazby snižovali, je zde tedy významný obrat v úrokových 
sazbách, a to první zvyšování je třeba dobře načasovat a komunikovat. To považuje za hlavní 
argument s tím, že platí i nadále fakt, že riziko plynoucí z odkladu růstu sazeb není velké. 
Obavu z toho, že bychom se mohli dostat „za křivku“, nesdílí, komunikací si lze trh připravit 
i na případné razantnější zvýšení sazeb, bude-li toto potřeba. Příští debata tak bude věnována 
otázce, o kolik úrokové sazby zvýšit s tím, že trh bude na tento pohyb lépe připraven. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Při stávajících úrovních úrokových sazeb (2 %) lze zvýšení o 
0,5 p.b. použít jen v těch situacích, kdy by se opravdu něco „stalo“. Šlo by o růst ve výši 1/4. 
Museli bychom si říct, čeho tím chceme dosáhnout. Nyní je ve výnosové křivce zabudováno 
25 b.b., mohlo by to tak mít vliv na sazby v horizontu 0 až 6 měsíců. Klidně se může stát, že 
inflace příští měsíc bude zase nízká. Vliv daňových změn může být rozložený do několika 
měsíců, začíná klesat cena benzínu. Komunikačně tak zvýšení sazeb o 0,5 p.b. příští měsíc 
snazší asi nebude, jakkoliv je přesvědčen, že reálné sazby by poměrně brzy měly být již 
mírně pozitivní. Jak ještě více připravit trh na zvýšení sazeb? Výnosové křivky již hodně 
zestrměly, další měsíc se budeme snažit, aby se to opět nesrovnalo. Je to samozřejmě 
legitimní postup, ale neměli bychom to přetaktizovat. Pokud má centrální banka pocit, že má 
něco udělat, tak by to opravdu měla udělat. Je obtížné již třetí měsíc komunikovat o tom, že 
se chystá změna měnové politiky. Připomíná situaci Bank of England, která má inflaci 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne 24. 6. 2004 

 11

1,5 %, sazby již asi pětkrát zvýšili a mají je snad nejvyšší ve vyspělých zemích, aniž by měli 
jakýkoliv náznak toho, že jim inflace opravdu poroste. Souhlasí s názorem, že nyní bychom 
vnímali celkové zvýšení úrokových sazeb viditelně níže než ve 4. SZ, ale neví, jak lépe to 
ještě zkomunikovat. Nejlepší situace v tomto směru byla před minulou SZ. Protože jsme 
sazby nezvýšili, jsou nyní očekávání neutrální. Komunikace zvýšení sazeb na příští měsíc by 
byla obtížná i z toho hlediska, že v predikci pravděpodobně dojde ke snížení odhadu 
ekonomického růstu i inflace. To bude komunikační past. 
 
Guvernér Tůma: Nesouhlasí s názorem, že není možné na stávajících úrovních sazeb zvýšit 
o 0,5 p.b. V minulosti jsme na podobných úrovních dokázali sazby snížit i o 0,75 p.b. Tehdy 
jsme tvrdili, že umíme být symetričtí. Je možné, že na zvýšení o 0,5 p.b. nebudeme mít 
odvahu, takže diskuse by nakonec pravděpodobně skončila na 0,25 p.b. Budou-li čísla opět 
nižší, tak nám to samozřejmě nepomůže, to je nesporně riziko odkladu zvyšování sazeb. 
Rozdíl mezi dnešním ponecháním sazeb a zvýšením o 0,25 p.b. nevnímá jako fundamentální, 
není to o ekonomickém obsahu. Proto mu nevadí, bude-li při hlasování jeho názor případně 
přehlasován. Připouští, že ponechání sazeb může mít pro příští MP jednání komunikační 
riziko, jakkoliv má pocit, že by s tím trh mohl počítat příště více. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Očekávání trhu ovlivňujeme naší komunikací. Dnešní 
očekávání jsme ovlivnili minulou komunikací a faktem je, že trh očekává brzké zvýšení o 
0,25 p.b. a do konce roku o 0,5 p.b. Očekávání trhu jsme výrazně ovlivnili zveřejněním 
dubnové prognózy. Pro jakékoliv zvýšení v červenci budeme v obtížné situaci, protože lze 
očekávat, že může dojít k jistému snížení stávající prognózy inflace i ekonomického růstu, 
což by při zvyšování sazeb o 0,5 p.b. byla komunikačně obtížná situace. Jako 
problematickou vnímá skutečnost, že rozhodování o změně sazeb mají tendenci 
koncentrovat se pouze do velkých SZ. Přitom jednání bankovní rady k sazbám je každý 
měsíc a každý měsíc existují podklady k vyhodnocení. Při debatě o zvyšování sazeb minulý 
a předminulý měsíc jsme argumentovali, že počkáme na data o HDP a inflaci, abychom 
viděli prvotní impuls květnových změn. Při dalším odkladu riskujeme obtížnou komunikaci 
s trhem ve smyslu „na co čekáme?“. V minulosti jsme jednou snížili sazby o 0,75 p.b., ale to 
bylo z úrovně kolem 5 % a v situaci, kdy jsme byli uprostřed kurzové bubliny. Obvyklý 
krok, který trhy vnímají, je 0,25 p.b. Hovoříme o tom, že chceme sazby postupně 
normalizovat, spíše než o tom, že tady máme nějakou inflační krizi. Velké skoky v sazbách 
bez tvrdé datové evidence mohou způsobit větší změny v sentimentu trhu, než chceme. 
Nechceme, aby trh měnil názor. Trh přijal naši představu, že sazby se budou zvyšovat, a tak 
bychom je měli začít zvyšovat. 
 
Vrchní ředitel Racocha: Trh očekává růst sazeb, již před dvěmi měsíci došlo ke zvýšení 
dlouhodobých úrokových sazeb. Souhlasí s názorem, že toto by mělo být zhruba v horizontu 
jednoho kvartálu podpořeno změnou na krátkém konci. Z opinion pools Reuters vyplývá, že 
trh je připraven dobře a očekává zvýšení sazeb na červencovém zasedání. Dnešní zvýšení by 
bylo překvapení. I toto je argument ve prospěch vyčkání, riziko chyby není velké. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: Komunikační problém, pokud se v červenci změní prognóza, což 
zatím nevíme, není až tak palčivý. Situace, kdy snížíme prognózu a zvýšíme sazby, se příliš 
neliší od situace, kdy dnes sazby zvýšíme a za měsíc posuneme prognózu dolů. Komunikace 
bankovní rady v posledních dvou měsících byla o tom, že sazby se musejí někam posunout, 
ale také jsme viděli rizika spíše na dolní straně prognózy. Prognóza implikovala jasný trend 
nahoru, který jsme svou komunikací celou dobu tlumili, čímž brzdíme to očekávání. Pak je 
jenom logické vyčkat, zda se toto úsilí promítne v nové prognóze v červenci a podle toho i 
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jednat. Toto není polemika, jen upozornění, že o komunikaci lze polemizovat tak či onak a 
zdůrazňovat různé aspekty. 
 
Guvernér Tůma: Očekávání trhu není ovlivněno jen ČNB, nýbrž i novými ekonomickými 
daty. Ta také tlumila přesvědčení trhu o rychlosti zvyšování úrokových sazeb, a proto se také 
klonil k dnes k ponechání sazeb beze změny. Na druhou stranu je pravda, že komunikační 
rizika jsou oboustranná. Osobně není přesvědčen o tom, že prognóza inflace a růstu bude 
snížena, ale je téměř jisté, že nepůjde nahoru. Potom bychom byli v podobné situaci jako 
dnes. Řekli bychom, že se potvrdilo to, co jsme říkali před třemi měsíci, a proto sazby 
v červenci zvyšujeme. To už se moc neliší od dnešní situace, kdy jsme také čekali na data o 
HDP. Historka prognózy stále dává smysl. Lze to tedy zdůvodnit tak, že historka prognózy 
je relevantní a to, že inflace roste pomaleji, ovlivní spíše rychlost a rozsah růstu sazeb, ale 
nikoliv samotný fakt, že zvýšení o 0,25 p.b. je relevantní. Po předcházející diskuzi a 
uvedených argumentech vidí komunikační problém neutrálně a pak by tedy měly převážit 
fundamentální důvody, které hovoří již dnes pro zvýšení sazeb. 
 
Vrchní ředitel Racocha: Pokud bychom publikovali za měsíc nižší prognózu a zvýšili 
sazby, tak to bude kredibilnější, neboť půjde o rozhodnutí založené na čerstvě 
prodiskutované prognóze. Bude to kredibilnější, než když jeden měsíc sazby zvýšíme, poté 
snížíme prognózu a neuděláme nic. 
 
Guvernér Tůma: To už jsou opravdu velmi jemné komunikační nuance. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Základní historka, která by mohla být příště, je, že si myslíme, 
že čas zvyšování sazeb již nazrál. Jestli nazrál již teď nebo až za měsíc, to je už velmi jemná 
nuance. Celkový dojem je takový, že rozsah zvýšení sazeb si nyní představujeme asi 
poněkud menší. Není dobré to komunikačně překombinovat. Analytici už nehádají ani tak to, 
co oni sami skutečně považují za adekvátní, jako spíše to, jak se rozhodne ČNB. S poslední 
prognózou jsme to hodně zkomplikovali. Základní poselství prognózy bylo výrazné zvýšení 
sazeb. Současně jsme řekli, že směrově považujeme prognózu za správnou, ale rozsah 
zvýšení vnímáme níže. Pokud během platnosti této prognózy nic neuděláme, tak tuto 
prognózu jednoduše „odpálíme“. Jediná komunikační možnost při 7. SZ by byla říci, že 
dubnová prognóza byla špatná. 
 
Vrchní ředitel Racocha: Nedomnívá se, že za měsíc budeme odstřelovat tři měsíce starou 
prognózu. Za měsíc budeme hovořit o nové prognóze. 
 
 
 
III.  Výsledek hlasování  
Hlasuje se o návrhu SMS ponechat úrokové sazby beze změny. 
 
Guvernér Tůma:  Hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Viceguvernér Niedermayer: Hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Vrchní ředitelka Erbenová: Hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Vrchní ředitel Racocha: Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
Vrchní ředitel Štěpánek: Hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
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IV.  Úkoly 
 
Nebyly uloženy. 
 
 
V.  Rozhodnutí 
 
Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada většinou hlasů zvýšit limitní úrokovou 
sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 0,25 procentního bodu na úroveň 2,25 % s účinností 
od 25. června 2004. Zároveň rozhodla ve stejném rozsahu zvýšit diskontní a lombardní 
sazbu na 1,25 %, respektive 3,25 %. Pro toto rozhodnutí hlasovali 3 členové, 2 členové 
hlasovali pro ponechání sazeb beze změny. 
 
 
Zapsal: Vladimír Bezděk, poradce bankovní rady 
 
 


