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Protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne 30.9. 2004 
 

 
Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér L. Niedermayer, vrchní ředitelka M. 
Erbenová, vrchní ředitel J. Frait, vrchní ředitel P. Racocha, vrchní ředitel Štěpánek. 
 
I. Diskuse navazující na prezentaci 9. situační zprávy 
 
Viceguvernér Niedermayer: 9. situační zprávu považuje za vydařenou po formální i 
obsahové stránce. Ve svém vystoupení se zaměřil jednak na diskusi některých inflačních 
rizik, jednak na konkrétní připomínky a otázky k textu 9. situační zprávy.  
 
Z celosvětové diskuse o růstu cen ropy vyplývá více riziko zpomalení světové konjunktury 
než akcelerace inflace. Ale to by nemělo znamenat, že by opačné názory nebyly relevantní. 
Zvýrazňování vlivu na růst lze ve světle jiných studií považovat až za poněkud přehnané, a to 
zejména pod vlivem „honby za růstem“ v USA. Inflační vliv přes průsak do nákladů však 
může ve skutečnosti dominovat.   
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Na otázku, zda se vliv vyšších cen ropy 
promítne především do inflace nebo nižšího růstu nelze v současnosti dát jednoznačnou 
odpověď. Záleží na konkrétním regionu, odlišné fázi cyklu v různých regionech, způsobu 
reakce přes měnovou politiku (USA, EU) či administrativní nástroje (Čína), atd.  Lze však  
vyslovit tezi, že měnová politika v USA i EU hlídá a bude i nadále hlídat zvyšování jádrové 
inflace. Tak jako prozatím, ani v budoucnu proto nebudeme pozorovat výraznější průsak do 
nákladů a dopad na dynamiku produktu tudíž bude převládat. 

 
Ke grafu na str. 5 ze situační zprávy (srovnání FRA a implikovaných sazeb s trajektorií sazeb 
konzistentních se základním scénářem) uvedl, že si stále není jist, zda dává skutečně velký 
smysl a rád by se této problematice věnoval v pozdějších diskusích. Zejména se pozastavil u 
interpretace časové prémie.  
Odpověď SMS: Adekvátní nakládání s časovou prémii považuje SMS za výzvu do budoucna. 
V současné podobě grafu na str. 5 jde o snahu nějak reagovat na situaci, že sazby na dlouhém 
konci výnosové  křivky jsou výš než odpovídá představám ČNB. 

 
Dalších několik komentářů a dotazů se týkalo trhu práce. Bude na základě nově dostupných 
informací o letošním poklesu mzdové dynamiky potřebné revidovat mzdový vývoj na rok 
2005 již v prognóze v příští situační zprávě? Jak hodnotit reformy trhu práce v Německu a jak 
v tomto kontextu chápat momentální růst nezaměstnanosti v této zemi, když se zároveň 
očekává růst míry participace v důsledku vyšší mobility? Dále uvedl, že graf na str.17 
vypovídá o přetrvávání výrazného poklesu zaměstnanosti v průmyslu v budoucnu (kdo a jak 
tato šetření provádí?), což je pesimistická informace ve srovnání s interpretací oficiálních 
historických dat, kde SMS upozorňuje na postupné oslabování poklesu zaměstnanosti. Dává 
v tomto ohledu za pravdu i písemnému stanovisku V. Fleka k této situační zprávě, kde se 
uvádí, že situační zpráva líčí vývoj českého trhu práce celkově poněkud optimisticky. Ve 
skutečnosti nadále klesá zaměstnanost okolo 1 %, což není důvod k žádnému optimismu. 
Zároveň je růst ekonomiky díky tomu více závislý jen na růstu produktivity.  
Odpověď SMS: Predikované tempo růstu mezd na příští rok bude zřejmě revidováno směrem 
nahoru. Byl dále vysloven nesouhlas s vyzněním stanoviska V. Fleka i komentářem pana 
viceguvernéra Niedermayera, že 9. SZ hodnotí trh práce přehnaně optimisticky. SMS se snaží 
vyhýbat normativním soudům. Pokud jde o rozpor mezi očekáváním trvalého budoucího  
poklesu zaměstnanosti v průmyslu (viz výsledky šetření) a interpretací historických dat, která 
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podle názoru SMS ukazují na oslabování poklesu zaměstnanosti, tak tento rozpor skutečně 
existuje. SMS není v daném okamžiku  schopna podat komplexní vysvětlení. Může však jít o 
problém chyby ve zjišťování těchto očekávání, protože SMS se daří poměrně úspěšně 
predikovat vývoj zaměstnanosti v průmyslu vlastními metodami. Pokud jde o vývoj 
v Německu, SMS nedokáže v současné chvíli podrobněji odpovědět a dotaz zodpoví později. 

 
V dalším komentáři ocenil analýzu směnných relací v příloze 2. k situační zprávě.    
   
Dále se věnoval vývoji PPI v sousedních zemích, který je mnohem mírnější než v ČR. Vznesl 
na SMS dotaz ohledně vysvětlení tohoto vývoje. Je to způsobeno vyšší výrobou oceli v ČR?  
Odpověď SMS: Slovensko ocel vyváží, Maďarsko ne. SMS v současné chvíli nedokáže dát 
podrobnější odpověď. SMS ani není podrobněji obeznámena s metodami výpočtu PPI v těchto 
zemích -  zda kilogramové ceny, výběrová šetření atp. Otázku považuje za námět pro 
navazující analýzu. 

 
Ke str. 13: Je skutečně metodologicky úplně správné tvrdit, že kurs je nyní silnější díky 
vyššímu úrokovému diferenciálu? Uznává, že by vyšší diferenciál měl určitým způsobem 
stimulovat pohyb kursu, ale je opravdu adekvátní vysvětlovat takto nynější stabilitu kursu na 
silnější úrovni?  
Odpověď SMS: Během jednání se SMS podrobněji nevyjádřila.  

 
Pokud jde o vývoj půjček domácností (str. 20), není důležitý jen údaj o tom, že domácnosti si 
vypůjčily nových 20 mld. Kč, nýbrž poměr ke spláceným půjčkám (změna zadlužení), protože 
teprve tento rozdíl je případně inflačním činitelem a požádal SMS o komentář.  
Odpověď SMS:  Během jednání se SMS podrobněji nevyjádřila.  
 
Rovněž se dotázal na interpretaci nejnovějších údajů o platební bilanci, které v její kapitálové 
části označil za „depresivní“ a vyslovil pochybnosti (dotaz) o dlouhodobé udržitelnosti.  
Odpověď SMS: Jde o důsledek předchozího vývoje, zejména horších FDI ve 2. čtvrtletí 2004, 
snížení  základního kapitálu Transgasu a konečně asi i toho, že firmy jako DHL nebo Toyota 
v ČR patrně investují, ale neprojevuje se to zatím explicitně v platební bilanci. 
  
Vrchní ředitelka Erbenová: Ve shodě s panem viceguvernérem Niedermayerem ocenila 
v úvodu svého vystoupení celkovou úroveň situační zprávy a vznesla následující komentáře a 
dotazy k textu situační zprávy. 
 
Jak v současnosti zacházet s regulovanými cenami? Má i nadále význam sledovat jejich 
„normální“ příspěvek? Jak dlouho vlastně bude ČNB speciálně sledovat tento cenový 
segment? Jak se budou  regulované ceny chovat v budoucnu?  
Odpověď SMS: Souhlasí, že nyní je situace v segmentu regulovaných cen již odlišná od 
situace, kdy byl stanoven inflační cíl.  Segment regulovaných cen skutečně není kvalitativně 
homogenní a predikční aparát již nějakou dobu pracuje s jednotlivými skupinami odlišně . 
Otázka, zda i nadále sledovat regulované ceny v současné definici je proto skutečně 
relevantní. Případná úprava není problém, ale pokud by došlo ke změně přístupu, bylo by 
třeba věnovat pozornost také  vhodné komunikaci. SMS přislíbila, že připraví podrobnější 
odpověď. 
 
Stejně jako pan viceguvernér Niedermayer  vznesla dotaz, proč v sousedních zemích neroste 
PPI tak dynamicky jako v ČR (včetně Slovenska, kde rozsáhlá hutní výroba rovněž existuje) a 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB ze dne 30.9. 2004 
 

 3

zda to implikuje tendenci k celkovému výraznému zpomalení růstu průmyslu u našich 
sousedů.  
Odpověď SMS: viz odpověď SMS na otázku č. 5 pana viceguvernéra Niedermayera. 

 
Komentovala argument SMS, že působení státního rozpočtu bude restriktivní a požádala o 
podrobnější vysvětlení. Situace je ve skutečnosti komplikovanější a obtížně intuitivně 
stravitelná, když nominální rozpočtové výdaje rostou skoro o 7 %, což o přílišné restrikci 
nesvědčí.  
Odpověď SMS: Nominální HDP roste o 6,5 % a dynamika nominálních rozpočtových výdajů 
o 6,8 %. Prezentovaný názor SMS na mírnou restriktivnost rozpočtu je dán především 
vývojem schodku. (Podle dostupných dat se ukazuje, že lze očekávat velmi dobré plnění 
letošního státního rozpočtu. Růst ekonomiky tak nahrává současným cílům fiskální reformy, 
inkasují se efekty růstu, takže cíle fiskální  reformy se stávají ještě měkčími. Proto by mělo být 
snižování schodku v současné fázi cyklu razantnější, což MF neakceptuje. To MF umožňuje 
udržovat stávající dynamiku státních výdajů při „restriktivním“ vývoji schodku.) Z pohledu 
dynamiky výdajů je  věcí další diskuse, zda je možné názor na mírnou restrikci pramenící 
z vývoje schodku relativizovat až k celkově neutrálnímu působení fiskálu. Pokud jde o 
restriktivní vliv sledovaný v modelu, v něm se sleduje okamžitý příspěvek fiskálu k mezeře 
výstupu v daném období a je pozorováno snížení dynamiky tohoto příspěvku. Zároveň je však 
třeba vnímat i kumulovaný vliv fiskálu na ekonomiku vzhledem k perzistentnosti mezery 
výstupu. Rovněž bylo upozorněno, že fiskální impuls je podmíněn strukturou výdajů 
(poptávkově relevantní vers. nerelevantní), včetně kladů a záporů této metody celkem a 
značné míry nejistoty. Při vědomí všech těchto okolností nakonec došla SMS k závěru o mírné 
restriktivnosti fiskálu, přičemž tento závěr velmi zvažovala. Vzhledem k dalším upřesňujícím 
dotazům v průběhu této odpovědi SMS ze strany pana guvernéra Tůmy, pana viceguvernéra 
Niedermayera, paní vrchní  ředitelky Erbenové, pana vrchního ředitele Fraita a pana 
vrchního ředitele Štěpánka – zejména pokud jde o reálný význam kumulovaného fiskálního 
impulsu, pochybnosti o správnosti měření fiskálního impulsu, vliv letošního dobrého plnění 
rozpočtu na rozpočet příštího roku, zahrnutí mezd státní správy do spotřeby vlády a statistické 
problémy se zjišťováním spotřeby vlády, otázka definice poptávkově nerelevantních výdajů 
rozpočtu a bližší vysvětlení navyšování rozpočtových výdajů z titulu dluhové služby  - bylo ze 
strany SMS nabídnuto pozdější předložení podrobnějších údajů, zejména struktury fiskálního 
impulsu. 

 
Z údajů vyplývá, že struktura růstu HDP za 2. čtvrtletí 2004 je odlišná od predikce a vyšší 
váha investic má podle proběhlé prezentace SMS působit jako protiinflační faktor. SMS 
přitom v minulosti uváděla, že o tomto vztahu nemá empirickou evidenci. Jde tedy o 
kvalitativní úvahy či určitou spekulaci?  
Odpověď SMS: Korelace mezi strukturou růstu a inflačními tlaky existuje, ale její 
kvantitativní dopad do predikce se neukázal příliš významný. Proto do predikčního modelu 
explicitně nevstupuje. Kvalitativně s ní však lze počítat jako s korigujícím prvkem, v závislosti 
na našem stupni poznání. 

 
Poděkovala za analýzu kauzality mezi mzdami v podnikatelské a nepodnikatelské sféře  
v prezentaci SMS, avšak situaci nadále označila za složitou a mlhavou. Požádala proto o 
dodatečné vysvětlení této kauzality, včetně případné empirické evidence pro ČR. Teoreticky 
sice vypadá věrohodně, že vůdcem jsou v této kauzalitě mzdy v podnikatelské sféře, ale bylo 
by lepší, kdyby toto tvrzení bylo podepřeno empiricky.   
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Odpověď SMS: Prezentovaný názor na kauzalitu mezi mzdami v podnikatelské a 
nepodnikatelské sféře je „teoretickým stylizovaným faktem“, který podle názoru SMS 
dlouhodobě platí u nás i v jiných zemích. 

 
Pokud jde o upravený HDP a vliv směnných relací, (příloha 2), závěr je, že možnosti české 
ekonomiky se postupně zvyšují. To snad ale platilo i před revizí.   
Odpověď SMS: Efekt směnných relací je po revizi ještě vyšší než při použití starých dat. 
Účelem však  není zavést „jiný“ HDP. Po revizi ovšem vypovídá upravený HDP lépe o 
konjunkturní situaci, konvergenčním úsilí a má vyšší korelaci s investicemi, spotřebou,  
mzdami a dalšími relevantními indikátory. Mohlo by se tudíž jednat o přínos v rámci měnově 
politických doporučení.  
 
Vrchní ředitel Frait: Ve svém vystoupení se především věnoval problematice fiskálu 
v návaznosti na předchozí vystoupení paní vrchní ředitelky Erbenové.  
 
Zdůraznil, že jsme svědky paradoxu, resp. zdánlivého paradoxu, kdy v předvolebním roce 
bude působení fiskální politiky restriktivní, což je v rozporu s tím, jak je standardně resp. 
teoreticky vnímáno chování vlády. Avšak co když si vláda tento paradox uvědomí  a pokusí 
se přes dodatečný prodej státních aktiv o prosazení dodatečných rozpočtových výdajů těsně 
před volbami? Lze takovou operaci reálně provést? Jakými kanály? Co o tom soudí SMS?   
Odpověď SMS:  Vláda je omezena absolutními  výdajovými limity státního rozpočtu a tudíž by 
možnost dodatečných rozpočtových výdajů měla být ztížena. 
 
 
II. Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Guvernér Tůma: Prezentace SMS i navazující diskuse vyzněly konsenzuálně. Stávající 
predikce je v zásadě  konzistentní s nynější úrovní sazeb.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Ztotožnuje se s vyzněním situační zprávy, vyrovnanou bilancí 
rizik i měnově politickým doporučením SMS ponechat sazby na stávající úrovni. Růst cen 
ropy bude mít větší vliv v horizontu měnové politiky na zahraniční růst a méně na inflaci. 
Růst cen ropy přitom zřejmě nebude přechodným jevem a projeví se omezením růstu  i 
v Eurozóně a nakonec v ČR. Pokud jde o vztah struktury růstu HDP a inflačních tlaků, SMS 
argumentovala, že vyšší investice by měly tlumit poptávkové inflační tlaky. Nejde ale o 
samotný údaj o růstu investic, ale přesněji vzato o vliv změn struktury růstu na potenciál a 
mezeru výstupu, přes který se teprve bude realizovat omezení poptávkových tlaků. Proto není 
v horizontu relevantním pro měnovou politiku nynější akcelerace růstu HDP či průmyslu 
nutně proinflačním faktorem. Jasně protiinflačním faktorem je vývoj spotřeby, který je oproti 
predikci mírnější a konečně i o něco přísnější měnové podmínky. Naopak proinflačními riziky 
jsou inflační očekávání a možnost nastartování mzdové spirály. V tomto ohledu je však 
prozatím málo konkrétních informací, je třeba počkat na pozici odborů po zahájení mzdových 
vyjednávání na příští rok. Zatím mají signály o růstu mezd v příštím roce spíše selektivní 
charakter v podobě vylepšování mzdové pozice určitých zájmových skupin uvnitř 
nepodnikatelské sféry. Nejde prozatím  jednoznačně o riziko výrazného plošného růstu mezd. 
Celkově není žádné z rizik natolik silné, aby zdůvodnilo odchylku od předpokládané 
trajektorie úrokových sazeb.       
 
Viceguvernér Niedermayer: 9. situační zpráva je dobře napsána, formálně i věcně. Nicméně 
v ekonomice dochází k procesům, které způsobují vyšší vyhraněnost jednotlivých inflačních 
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faktorů a vnášejí nejistotu do bilance rizik. Rizikem směrem dolů je vývoj zaměstnanosti, 
stavební produkce, maloobchodních tržeb a zlepšení potenciálu. Současně však existují velmi 
silné signály o rizicích směrem nahoru, zejména vývoj průmyslové produkce, zahraničního 
obchodu, inflace (sice jen nízký růst CPI nad predikci, ale podle struktury CPI se nejedná o 
náhodné výkyvy) a nákladové tlaky, navíc v kombinaci s možnou akcelerací růstu mezd. 
Z této situace vyplývají možné problémy pro budoucí nastavení úrokových sazeb. V případě, 
že se mimořádně silná data o růstu potvrdí i v budoucnu a zároveň budou mít protiinflační 
rizika jen dočasný charakter nebo se vůbec neprojeví, pak můžeme být vývojem zaskočeni – 
zejména při pomalých strukturálních změnách ekonomiky - a pro měnovou politiku nebude 
triviální patřičně reagovat. Pokud se naopak silněji projeví faktory směrem dolů, pro měnovou 
politiku, i kdyby nereagovala, by to neznamenalo srovnatelné riziko, tedy že by se vývoj 
sazeb odtrhl od dynamiky ekonomického vývoje. Celkově se proto rizika soustřeďují spíše na 
horní straně. Je třeba se vrátit k rétorice, že úrokové sazby se při očekávaném ekonomickém 
růstu musejí dostat na jinou úroveň než dnes. Kombinace úrokových sazeb nad 2 %,  inflace 
nad 3 % a růstu nad 4 % je obtížně dlouhodobě udržitelná a těžko vyargumentovatelná. 
V situační zprávě takové argumenty nejsou.  Pan viceguvernér Niedermayer sice nyní 
nenavrhuje zvýšení sazeb, ale jde minimálně o varování, že současný opatrný akcent na 
zvyšování úrokových sazeb je třeba nahradit razantnější argumentací. Pokud jde o měnově 
politické doporučení, nevítá strategii s využitím „tvarování“ výnosové křivky. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Pokud jde o pokles ve stavebnictví díky jarní předfakturaci, 
SMS tento problém signalizovala již dříve a uváděla, že i při pokračování poklesu o několik 
dalších měsíců nedojde k odchylkám od prognózy. 
 
Vrchní ředitel Frait: Shoduje se v obecné rovině s doporučením SMS ponechat sazby na 
stávající úrovni. Pokud jde o domácí rizika, problém je zejména s odhadem potenciálu. ČNB 
byla v minulosti konzervativní až pesimistická, nyní pod tlakem dat z reálné ekonomiky 
(HDP, průmysl) mění náhled. Nelze ale pominout strukturální problémy a vládní politiky, 
které růstu potenciálu příliš nenahrávají. Tristní situace na trhu práce je z dlouhodobého 
hlediska spíše proinflačním faktorem, protože špatné fungování tohoto trhu brzdí růst 
potenciálu. Proto je namístě opatrnost v přehodnocování vývoje potenciálu směrem nahoru. 
Rovněž nevyvážená struktura růstu v průmyslu vede k opatrnosti pokud jde o budoucí vývoj 
potenciálu, protože údaje svědčí o přetrvávání dvourychlostní ekonomiky v průmyslu a 
nadměrně silné pozici odvětví  výroby a zpracování kovů, což nemusí být dlouhodobě 
udržitelné ani žádoucí. Pokud jde o vnější rizika, lze očekávat že růst cen ropy způsobí pokles 
poptávky v USA, včetně poklesu poptávky po produkci z EU a přes  exporty EU tento 
mechanismus  může vést  až k potížím českého exportu. Inflační tlaky způsobené růstem PPI 
nelze podceňovat a pravděpodobně dojde k průsaku do CPI. Je ale otázka, zda půjde o 
krátkodobý přechodný jev nebo o trvalejší proces. Tento vývoj je obtížné odhadnout. V české 
ekonomice však existují mechanismy, které by měly bránit vyššímu a trvalejšímu průsaku do 
CPI. V mikrosféře jsou jednotkové mzdové náklady evidentně pod kontrolou a ani úvěry nebo 
peněžní zásoba nerostou dramaticky. Přesto nelze vyloučit řadu druhotných, obtížně 
předvídatelných vlivů na poptávkovou inflaci. Tyto otázky by měla řešit příští prognóza, která 
se ovšem dostává do určitých obtíží. V současnosti se díky charakteru projekčního systému 
zaměřuje na detekci poptávkových šoků, ale již obtížněji odhaluje šoky nabídkové a jejich 
přenos do poptávky. K diskusi o regulovaných cenách lze dodat, že rámec 1 až 1,5 % se týkal 
stávajícího inflačního cíle. Spolu s tím, jak dochází k pohybu k novému inflačnímu cíli, toto 
vymezení ztrácí na relevanci, neboť  nový cíl není podmíněn regulovanými cenami. Jde 
nadále jen o jeden ze segmentů CPI, který ČNB sleduje a analyzuje, podobně jako např. ceny 
potravin. Konečně je třeba vyjasnit působení fiskálu, zejména s ohledem na nejasnosti o 
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správnosti konstrukce fiskálního impulsu, aby se zvýšila jistota při prezentaci příslušných 
postojů ČNB navenek.  
 
Vrchní ředitel Racocha: Sdílí názor SMS obsažený v situační zprávě. Pokud jde o vnější 
rizika, růst cen ropy nemusí mít dramatické důsledky na globální ochlazení. Podstatnější je 
diskuse o růstu potenciálu a obecně výkonnosti české ekonomiky, jak je uvedeno v příloze 2. 
k situační zprávě. Pozitivní je v této souvislosti zlepšující se finanční zdraví podnikové sféry. 
Úvěrová emise roste o 13 % a dominují „zdravé“ úvěry, nikoli rolování starých dluhů. Pro 
udržení pozitivních tendencí bude důležité patřičné usměrnění mzdových vyjednávání.        
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Požaduje od SMS prohloubit prezentaci fiskálního impulsu 
(písemná informace nebo prezentace). Jeho hodnota –0,5 je příliš nízká a bylo by vedle toho 
třeba znát více o pozadí celého zjišťování této veličiny. V dané fázi ekonomického růstu by 
měla být fiskální restrikce v každém případě vyšší a ČNB jako tvůrce měnové politiky 
potřebuje mít v této argumentaci větší jistotu.   
 
Guvernér Tůma: Je třeba formulovat kompletní vysvětlení fiskálu (nejen fiskální impuls) 
jako úkol pro SMS, protože v řadě otázek přetrvávají nejasnosti. To se týká i případné změny 
trendů, které nastartovala reforma a možných nekonzistencí v interpretaci krátkodobého a 
dlouhodobého charakteru působení fiskálu. Adekvátní formou by mohl být interaktivní 
seminář.   
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Současný cenový vývoj je  dle situační zprávy tažen vnějšími 
nákladovými faktory (kovy, ropa) a vnější poptávkou. Domácí poptávka je spíše 
protiinflačním faktorem. Nakolik je takový vývoj udržitelný v budoucnu? Jde skutečně o 
strukturální posun (zlepšování konkurenčního prostředí na mikroúrovni) umožňující 
dlouhodobý nízkoinflační růst, kdy se sice krátkodobě manifestují nákladové tlaky, ale 
nehrozí akcelerace poptávkových tlaků? Pokud ano, pro měnovou politiku by to znamenalo 
menší nutnost reagovat na aktuální nákladové tlaky. Nebo jde v současnosti o pouhé odložení 
realizace domácích poptávkových tlaků? Tento problém by měla SMS podrobněji objasnit, 
podobně jako v případě fiskálu. 
  
Vrchní ředitel Štěpánek: Souhlasí, že k vývoji fiskálu by ČNB potřebovala mít k dispozici  
lépe podložené argumenty, které by mohly prokázat, že ve skutečnosti dochází ke kumulaci 
problémů fiskálu, navzdory současnému „příznivému“ vývoji schodku. Tím vznikají pro ČNB 
problémy s komunikací postojů k fiskálu. Je třeba ocenit, že se skutečně naplňuje poselství 
posledních dvou prognóz a ČNB byla ze všech institucí ve svých odhadech nejblíže 
skutečnému vývoji. Přesto lze i nadále diskutovat, nakolik je domácí ekonomický růst 
„robustní“ a nakolik „inflační“. Jak chápat argumentaci SMS, že domácí růst je nyní 
„robustnější“ než v minulosti? Jak takovému prohlášení rozumět? Domácí růst závisí na 
růstové dynamice hlavních obchodních partnerů. V tomto ohledu jsme vystaveni řadě 
obdobných rizik růstu a pojem „robustnosti“ se tím stává nejasným. Krátkodobě sice 
inkasujeme efekty vstupu do EU, což ještě nějakou dobu potrvá. V dlouhodobější perspektivě 
však roste nejistota spojená s vyčerpáním tohoto efektu. Podobně je tomu s inflací díky 
importu cenové stability v souvislosti se vstupem do EU. Do budoucna však i zde panuje 
nejistota. Rozhodující je, jak budou rozděleny přínosy současného růstu ekonomiky do mezd, 
fiskálních příjmů, dividend a reinvestic. Tyto proporce ovlivní i budoucí domácí růst. Hrozí 
nebezpečí, že bude preferován krátkodobý pohled. Mzdy porostou rychleji navzdory současné 
deceleraci a v oblasti fiskálu bude převládat pasivní přístup k reformě. Pak nemusí být 
současný růst dlouhodobě udržitelný.  
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Guvernér Tůma: Riziku růstu cen ropy je třeba věnovat pozornost i v budoucnosti. Totéž 
platí pro trh práce. Některé z argumentů V. Fleka o špatném stavu trhu práce obsažené 
v písemném stanovisku by bylo možné využít v Minutes. Pokud jde o bilanci rizik, nejedná se 
v současné době o vyrovnanost v pravém slova smyslu. Protiinflační rizika pouze umožňují 
držet sazby na stávající úrovni o něco déle než předpokládá náš dlouhodobý pohled, zatímco 
proinflační ukazují na rychlé zvyšování sazeb. První z rizik je tedy ve skutečnosti neutrální 
(tj. nikoliv směrem dolů), zatímco druhé vychyluje sazby nahoru. Nicméně souhlasí s měnově 
politickým doporučením SMS ponechat sazby na stávající úrovni.         
  
Vrchní ředitel Frait: V souvislosti s měnovým rozhodnutím je obtížné komunikovat trh 
práce, zejména pokud jde o vztah trhu práce a inflace. Trh práce může generovat rizika oběma 
směry v různých časových horizontech a z hlediska stálého stavu může být trh práce 
v rovnováze při jakékoliv inflaci v ekonomice, aniž by to vypovídalo o kvalitě trhu práce.  
 
Guvernér Tůma: Lze tedy uvést, že bankovní rada při diskusi inflačních rizik rovněž  
věnovala pozornost trhu práce. Na tomto trhu přetrvávají strukturální problémy, které mohou 
mít z dlouhodobého hlediska vliv na budoucí vývoj inflace.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Jde o relevantní problém, který by měl být zmíněn, zejména ve 
vztahu trhu práce a vývoje potenciálu.Významnější než vliv vysoké nezaměstnanosti na mzdy 
se dlouhodobě jeví vazba na potenciál. 
 
Vrchní ředitel Štěpánek: V současné době není a priori zájem na zpřísňování režimu 
měnové politiky. Ale udržování uvolněnějšího režimu je spojeno s odstraněním rigidit na trhu 
práce.   
 
Guvernér Tůma: Odstranění rigidit na trhu práce by umožnilo vyšší růst potenciálního 
produktu. Tím by byl vytvořen prostor pro vyšší neinflační růst ekonomiky a v důsledku toho 
i pro udržování uvolněnější měnové politiky.      
 
Viceguvernér Niedermayer: Existuje riziko, že bude promarněna šance urychlit fiskální 
konsolidaci. Pro letošní rok existuje výhled nízkého rozpočtového schodku, ale příští rok bude 
situace méně příznivá – deficit má být relativně vysoký. Kdyby se vycházelo  ze současného 
stavu, tj. jak se vyvíjí letošní rozpočet, a v příštím roce byl plně využit plánovaný rámec 
rozpočtu, tak příští rok fakticky nastane fiskální expanze. Mírně záporný fiskální impuls –0,5 
nelze v tomto ohledu přeceňovat. Rovněž situace v platební bilanci je neuspokojivá -  více než 
100 % deficitu finančního účtu bylo financováno emisí státních obligací. Finanční účet tedy 
již nestojí na přílivu kapitálu nebo reinvesticích ani portfoliovém toku soukromého kapitálu, 
ale na státním vypůjčování. Nedoporučuje akcentovat ropu v prezentaci rizik (ani růst, ani 
ceny) kvůli řadě nejistot. Rizika celkově považuje za spíše nevyrovnaná, protože argumenty 
pro rychlejší oživení včetně inflace jsou robustnější než proti. Přesto souhlasí s doporučením 
SMS a až další data potvrdí, zda se situace dále vychýlila a jakým směrem. 
 
Vrchní ředitel Racocha: V posledních dvou situačních zprávách byla rizika vnímána spíše 
protiinflačním směrem, což se teď podle všeho vyrovnává. V tom spočívá posun v hodnocení 
ekonomického vývoje.  
 
Vrchní ředitel Frait: Krátkodobě se rizika soustřeďují na proinflační straně, ale dlouhodobě 
jsou vyrovnaná s vysokou mírou nejistoty. 
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Viceguvernér Niedermayer: Aktuální údaje o růstu jsou skutečně pozoruhodné a před rokem 
bychom je neočekávali (export, průmysl). Nyní jako kdybychom k nim již přivykli, přičemž 
tyto silné signály se musejí projevit na budoucím vývoji ekonomiky.   
 
Guvernér Tůma: Do Minutes by mělo být uvedeno, že při diskusi bankovní rady byla 
věnována pozornost růstu cen ropy a byly zvažovány možné dopady na ekonomický růst a 
inflaci. Vývoji cen ropy a příslušným rizikům bude nadále věnována pozornost.   
   
 
 
III. Závěrečné hlasování 
 
Guvernér Tůma: 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. Úkoly 
 
Sekci měnové a statistiky bylo uloženo připravit poradu bankovní rady s experty (interaktivní 
seminář) na téma aktuálních problémů fiskálu.   
 
V. Rozhodnutí 
 
Po projednání 9. situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně ponechat limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 2,50 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Vladislav Flek, poradce bankovní rady ČNB 
 


