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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 28. dubna 2005 

 

Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér L. Niedermayer, viceguvernér M. Singer, vrchní 
ředitelka  M. Erbenová, vrchní ředitel J. Frait, vrchní ředitel R. Holman, vrchní ředitel P.  
Řežábek. 

 

I. Diskuse navazující na prezentaci 4. situační zprávy 
 
Viceguvernér Niedermayer: Konstatuje, že v prezentaci SMS se používá změna tržní úrokové 
sazby po změně repo sazby jako míra toho, jak je trh překvapen. Táže se na konstrukci tohoto 
ukazatele. 
Odpověď Sekce měnové a statistiky (SMS): Jedná se o rozdíl úrovní tržních sazeb těsně před a po 
oznámení  rozhodnutí ČNB o sazbách. 
 
Viceguvernér Niedermayer: V tom případě se nemusí jednat o míru překvapení, ale o test 
udržitelnosti této změny. Pokud by se trh domníval, že centrální banka bude muset korigovat své 
rozhodnutí, pak by své sazby nepřizpůsobil. Dále chválí úroveň situační zprávy (SZ), poukazuje 
ale na její náročnost pro čtenáře. 
Poznamenává, že SZ je optimistická z hlediska očekávání hospodářského růstu. Poukazuje na to, 
že ekonomika v predikci silně roste i přes nedávný  přibližně 10% kurzový apreciační šok. Tento 
šok má nicméně velký vliv do odhadu budoucí inflace. Nezdá se mu však pravděpodobné, že 
v predikci po odeznění vlivu apreciačního šoku, což odhaduje na 12 až 18 měsíců, nenastává 
vyšší nárůst inflace, protože v této době se již předpokládá výstup nad potenciálem, rostoucí 
inflační očekávání, avšak současně stále ještě velmi nízké úrokové sazby.  
Odpověď SMS: Korigovaná inflace zaznamenává v predikci výkyv směrem dolů a pak po 
odeznění působení protiinflačních vlivů zase nahoru, při tom v obou případech jsou změny 
přibližně stejně rychlé. Nicméně celková inflace zůstane pod cílem, což je dáno její značnou 
setrvačností. K tomu, aby inflace vzrostla, musí přijít proinflační vlivy. Takové faktory však 
v predikci nejsou očekávány do druhé poloviny roku 2006.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová (v diskuzi o predikci nízké inflace po odeznění protiinflačních 
vlivů):  Táže se, zda  sazby tedy nepůsobí kvůli otevřené výstupové mezeře. Poznamenává, že 
k návratu dochází při nízkých sazbách, takže se nejedná jenom o odeznění kurzového šoku. 
Odpověď SMS: Výstupová mezera se uzavírá z velké části kvůli uvolněným sazbám. Bez nich by 
její uzavírání bylo mnohem pomalejší. 
 
Viceguvernér Niedermayer (v diskuzi o predikci nízké inflace po odeznění protiinflačních 
vlivů): Poznamenává, že v polovině roku 2006 se již přepokládá uzavřená mezera výstupu a 
podmínky jsou v tu chvíli sice relativně restriktivní, ale s růstem korigované inflace o 1,5 
procentního bodu dochází k drastickému uvolňování úrokové složky. Není podle něj 
pravděpodobné, aby v této situaci s úrokovými sazbami kolem 1,6 % v roce 2006 bylo možné 
uřídit inflaci v roce 2008. Na rozdíl od SMS vnímá současnou epizodu jako kurzový protiinflační 
šok, který vyprchá v roce  2005, po jehož odeznění by se v roce 2006 inflace měla vrátit na vyšší 
hladinu. Navíc ekonomika v roce 2006 bude na potenciálu a vrátí se tak do normálního stavu. Za 
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těchto okolností považuje nominální sazby prognózované pro toto období za neadekvátně nízké, 
neboť nastavení sazeb v roce 2006 se projevuje v ekonomice až v roce 2008. 
Odpověď SMS: Inflace sama nemá tendenci se vracet k žádné normální hodnotě. To, že přestane 
působit kurzový šok, znamená, že inflace nebude tlačena dále dolů, ale nemusí se automaticky 
vracet nahoru. K tomu by bylo potřeba opětovného oslabení kurzu, které se ale nepředpokládá. 
Podobně uzavření výstupové mezery vede k tomu, že inflace se nebude z tohoto důvodu snižovat, 
ale ani zvyšovat. K tomu dojde až v okamžiku překmitnutí mezery do kladných hodnot, což 
nastane až koncem roku 2006 a výrazněji v roce 2007. Teprve tehdy se objeví poptávkové faktory, 
které budou tlačit na růst cen. Inflace se podle prognózy zvyšuje směrem k cíli až v roce 2007, 
vpřed hledící měnová politika začíná reagovat o rok dříve a sazby proto rostou již v roce 2006. 
Koncem roku 2007 jsou již sazby na 3,5 % při inflaci kolem 3 %. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Dále klade několik konkrétních dotazů k SZ. Ke straně 4: Jak 
spolu souvisí změny HDP a změny mezery výstupu. Záporná mezera výstupu se dále rozevřela a 
při tom se zvýšila prognóza HDP. Táže se, zda to znamená zvýšení potenciálního produktu ve 
srovnání s 1. SZ. Poznamenává, že rozkládání změn HDP mezi mezeru a potenciál lze v predikci 
interpretovat jako další vyhlazování. 
Odpověď SMS: Zvýšení odhadu růstu a současné zpomalení uzavírání mezery výstupu bylo 
skutečně způsobeno zvýšením odhadu růstu potenciálního produktu. Do značné míry to odráží 
poslední revizi dat. Zatímco dříve data naznačovala spíše mírné zpomalování růstu v průběhu 
roku 2004, revize znamenala vyšší růst za celý loňský rok na úrovni 4 %. Tento vyšší vykázaný 
růst ekonomiky však negeneroval inflační tlak. Proto zvýšení odhadu neinflačního růstu. 
V současné podobě jsou díky tomu v odhadu potenciálu menší výkyvy než tomu tak bylo v lednu. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Ke straně 19: Žádá upřesnění interpretace zlepšení obchodní 
bilance, které SZ připisuje především jednorázovému pozitivnímu šoku ze vstupu ČR do EU, což 
je také vysvětlení, které se neuvádí ve Zprávě o inflaci. Jak to souvisí s předpokladem, že růst 
obchodní bilance pramení hlavně ze zlepšování nabídkové strany ekonomiky. 
Odpověď SMS: Vývoj obratu zahraničního obchodu byl v loňském roce dominantně určen 
vstupem do EU, ve druhém čtvrtletí došlo jednoznačně k úrovňovému zvýšení zbožových toků 
v řádu několika desítek procent. Potvrzují se tak i některé empirické studie, které ukazují velkou 
citlivost obchodu v malých otevřených ekonomikách na pokles transakčních nákladů.  To  v 
našem případě znamená odstranění posledních bariér obchodu s EU. Např. zmizely fronty na 
hranicích, zmizela byrokratická zátěž, zlepšila se možnost cenové konkurence.  V roce 2005 tento 
efekt vyprchá, ovšem 10% dynamika růstu exportu se udrží, což bude odrážet ty dlouhodobější 
strukturální změny, zahraniční vývoj a kurz. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Ke straně 20: Zpochybňuje tvrzení SZ, že zvolnění dynamiky 
spotřeby domácností koncem roku 2004 bylo způsobeno zpožděným vlivem přísnějších reálných 
úrokových podmínek v roce 2003. Naopak se domnívá, že úrokové podmínky byly koncem roku 
2004 vnímány jako uvolněné, neboť ještě nebylo zřejmé, že aktuální kurzový šok způsobuje nižší 
inflaci a zpřísnění podmínek. 
Odpověď SMS: Obecně k několika dotazům, které se týkají odhadu vývoje spotřeby domácností. 
Rozklad HDP mezi spotřebu a investice se provádí metodami krátkodobé predikce, protože 
modelová predikce je vysoce agregovaná. Hlavní faktor, který ovlivňuje spotřebu, je vývoj 
reálných disponibilních příjmů. K tomu se bere v úvahu to, co se stane s mírou úspor, která je se 
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zpožděním navázána na reálné úrokové sazby. Snaha o kombinaci krátkodobé predikce a 
modelového přístupu může občas vést ke šroubovanému vyjadřování. Nicméně v predikci 
spotřeby je primárně zachována vazba na reálné příjmy v letošním roce, kdy podstatně poklesne 
inflace. To při stabilním růstu nominálních mezd a mírně rostoucí zaměstnanosti vede 
k výraznějšímu růstu reálných disponibilních příjmů než v roce 2004. To je hlavním zdrojem 
urychlení spotřeby. Uvolněné reálné měnové podmínky se k tomu se zpožděním přidávají jako 
dodatečný příznivý faktor. 
Zpoždění se může zdát skutečně málo intuitivní, pokud bychom uvažovali uvedených 5-7 čtvrtletí 
jako rozdíl mezi impulsem a jeho dopadem, nicméně působení je rozložené v čase a toto zpoždění 
vystihuje kulminaci vlivu toho impulsu. Tyto hodnoty jsou ověřeny různými studiemi, které byly 
na půdě ČNB prováděny.  Konkrétně v celém roce 2004 zpomaloval růst reálných disponibilních 
příjmů, spotřeba však zpomalovala až ve druhém pololetí. Do tohoto období však podle odhadů 
dopadal vliv přísných reálných sazeb v roce 2003, tento efekt kulminoval v prvním čtvrtletí roku 
2005. Proto se očekává, že reálná spotřeba v první polovině roku 2005 poroste pouze cca 2 %, 
potom však bude její růst zrychlovat s ohledem na uvolněné reálné sazby z roku 2004. V roce 
2006 reálný disponibilní důchod poroste tempem cca 4 %. V souvislosti s poklesem míry úspor 
dojde ke zrychlení růstu reálné spotřeby  mírně nad 4 %. 
Při tom všem je třeba vzít v potaz, že měnová politika může ovlivnit pouze ty agenty, kteří jsou 
citliví na úrokové sazby a že je zde dlouhodobý strukturální pokles míry úspor, který souvisí 
s vyšší dostupností úvěrového financování. Dlouhodobě je pozorován trend zvyšování podílu 
spotřeby na HDP, tj. pokles míry úspor. Měnová politika pak může ovlivnit kolísání kolem tohoto 
trendu. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová (v diskuzi k vazbě mezi měnovými podmínkami a spotřebou): 
Nezpochybňuje logiku rozdělení dynamiky míry úspor mezi tuto strukturální a cyklickou složku, 
ale namítá, že graf na straně 20 neukazuje příliš výraznou závislost míry úspor na měnových 
podmínkách. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Ke straně 28: Žádá o potvrzení toho, jak je robustní odhad 
velikosti fiskálního multiplikátoru ve výši 0,6. 
Ke straně 33: Zpochybňuje předpoklad, že letošní fiskální expanze, dojde-li k ní, bude 
následována restrikcí v příštím roce. 
Odpověď SMS: Hodnocení vývoje veřejných rozpočtů se může lišit v závislosti na tom, zda se 
díváme na tzv. fiskální pozici nebo, jak je tomu v SZ, na fiskální impulz. Z hlediska fiskální 
pozice, což je cyklicky očištěný, strukturální deficit, zůstává působení fiskálu zhruba neutrální. 
Z tabulky to není vidět, do budoucna bude zvážena změna prezentace těchto informací v SZ ve 
smyslu „očištění“ údajů o rezervní fondy, které zatemňují smysl poskytovaných informací. Je 
však otázkou, jak to udělat bez zavádění dalších komplikovaných pojmů. 
Byla též provedena aktualizace propočtu fiskálního multiplikátoru pomocí dvou metod. První 
metoda vychází ze simulací založených na experimentálně odhadnutém ekonometrickém modelu, 
druhá byla statická simulace s využitím struktury příjmů a výdajů veřejných rozpočtů. Cílem bylo 
zvýšení robustnosti odhadu. Tento ukazatel je nově definován jako příspěvek k růstu HDP 
způsobený změnou podílu poptávkově relevantního salda na HDP. Text s bližšími informacemi 
k těmto odhadům je k dispozici na sdíleném disku situačních zpráv mezi materiály k predikčním 
technikám. Ve výsledné hodnotě  0,6 se obě metody dobře shodují. Ukazuje se také, že odhadnuté 
hodnoty se nachází přibližně uprostřed širokého intervalu  hodnot výdajových multiplikátorů 
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známých z literatury, které se pohybují mezi 0,2 – 1,2, přičemž nejčastěji se odhady pohybují 
v intervalu 0,5-0,7. Na základě uvedených odhadů byla spočítána příslušná rezidua a vložena do 
modelu QPM a ověřeno, že dochází k malému zlepšení jeho predikčních schopností v oblasti 
inflace. 
 
Viceguvernér Singer: Poznamenává, že predikce inflace je založena na předpokladech o 
chování bankovní rady, která by měla nejdříve sazby snížit a v budoucnu opět zvyšovat. 
Domnívá se, že kvantitativně je vyznění SZ dramatické: předpokládá postupné snížení sazeb 
kolem půl procentního bodu, nicméně inflace klesá do roku 2006 o 0,5-0,8 procentního bodu. 
Toto však není v plném v souladu s jazykem SZ ani s vyzněním Zprávy o inflaci. 
Táže se, jak se prognóza nižší inflace projeví v deficitu rozpočtu. V praxi je to obvykle tak, že 
výdaje se naplní vždy, nicméně příjmy budou v důsledku nižší inflace nižší než prognózované. 
Žádá o vysvětlení tabulky popisující pozici ČR vůči rozpočtu EU, ve které nejsou zřejmě 
konzistentní údaje vyjádřené v korunách a eurech. Navíc tento rozpor se objevuje pouze 
ve výsledku za 1. čtvrtletí, v předpokladu na celý rok se nevyskytuje. 
Odpověď SMS: Rozdíl pochází ze způsobu používání kurzů. Při uvádění skutečností, tj. pro první 
sloupec se používá kurz deviza střed v den transakce. Tam, kde se jedná o předpoklad 
ministerstva financí, se vychází z predikované hodnoty kurzu dle MF. MF navíc účtuje příjmy za 
32 Kč za euro a výdaje za 30,50 Kč za euro. 
 
Viceguvernér Singer: Žádá o vysvětlení velmi malého rozdílu mezi výsledky základního 
scénáře a alternativního scénáře založeného na předpokladu odloženého snížení sazeb. Vyslovuje 
hypotézu, že je to způsobeno vlastnostmi modelu založeného na předpokladu vpřed hledících 
agentů. Táže se, zda by k podobnému modelovému výsledku došlo i kdyby bylo odloženo loňské 
zvýšení sazeb. 
Odpověď SMS: Ano, do značné míry tomu tak je. Reakční funkce centrální banky je v modelu, 
aby ukotvila očekávání v ekonomice, pokud tam ta reakční funkce zůstává, ekonomické subjekty 
předpokládají, že se centrální banka bude podle té funkce chovat a proto má pouhé odložení 
snížení jenom malý dopad. Obecně je problém se vpřed hledícími modely dělat prognózy 
podmíněné stabilitou sazeb. Proto také pracujeme s nepodmíněnou prognózou. Takže tato 
simulace není úplně vnitřně konzistentní.  
 
Viceguvernér Singer (v diskuzi k alternativnímu scénáři): Poznamenává, že je dobře empiricky 
ověřeno, že agenti očekávají inflaci nižší než je inflační cíl ČNB.  
 
Viceguvernér Singer: Poznamenává, že od 1. ledna 2007 může platit v ČR podstatně odlišná 
daňová soustava, která může mít spíše proinflační vliv. Aniž by se vyjadřoval k politické stránce 
věci, doporučuje, aby SMS se analyticky připravila  na vyhodnocení této možné alternativy, která 
může znamenat prudkou změnu chování rozpočtové soustavy. 
Uvádí informaci z včerejšího jednání vlády, kde se ministr financí vyjádřil k nižšímu než 
očekávanému plnění státního rozpočtu, kde dosavadní propad činí cca 5 mld. Kč. To je 
způsobeno novou zákonnou možností odvádět DPH v souvislosti s dovozy ze zemí mimo EU 
později, až koncem dubna. To znamená, že  celkové plnění rozpočtu není ohroženo. 
Odpověď SMS: Nominální hodnota prognózovaného rozpočtového deficitu je ovlivňována 
odhadem deflátoru HDP, který ovlivňuje příjmovou i výdajovou stranu. Tudíž zmiňovaný efekt, 

4 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 28.dubna 2005 

díky kterému by měla nečekaně nízká inflace vést ke zhoršení deficitu, není zatím v predikci 
zohledněn. 
 
Viceguvernér Singer: Podivuje se, proč na základě kvantitativně jednoznačné prognózy SMS 
jednoznačněji nedoporučuje snížení sazeb. Táže se, jak to souvisí s důvěrou v predikční 
schopnosti modelu,  zda například nebylo loni na jaře podobně jednoznačně doporučováno 
zvyšování sazeb, které se nyní kompenzuje. 
Odpověď SMS: SMS je poměrně spokojena s prognózou a jejím vyzněním pro trajektorii 
úrokových sazeb. Váhání souviselo s úvahami o dosavadní komunikaci ČNB s trhy, která možnost 
takového výsledku příliš neindikovala. Legitimní otázkou také je, zda v situaci silného růstu, kdy 
se dokonce přehodnocuje prognóza růstu směrem nahoru, a současně velmi nízké inflace 
neuvažovat o uplatnění měnověpolitické výjimky. Jejím smyslem by mohlo být,  že se jednalo 
především o nákladový šok, který není měnová politika schopna plně vykompenzovat, navíc k jisté 
reakci již došlo. Na druhou stranu při přílišném vyhlazování a nereagování na kurzové šoky by 
centrální banka mohla špatně ukotvovat inflační očekávání v ekonomice a mohlo by to znamenat 
rezignaci na inflační cíl. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Na úvod chválí zpracovatele přílohy o aktuálním vývoji na trhu 
práce, pravděpodobně Kamila Galuščáka, za zavedení českého ekvivalentu termínu matching 
function – párovací funkce. 
Vyjadřuje se k verbálnímu popisu trajektorie implikovaných úrokových sazeb, která se vyskytuje 
i v návrhu Zprávy o inflaci a která ji charakterizuje jako mírný pokles a následnou stabilitu. 
Navrhuje použít slovo pokles bez přívlastku, neboť mírný pokles byl v minulosti používán 
v souvislosti s poklesem do 25 bazických bodů, zatímco nyní  prognóza předpokládá v blízké 
budoucnosti jedno nebo dvě běžná snížení. ČNB by v tom měla být konzistentní, aby 
nedocházelo k matení účastníků trhu. 
Odpověď SMS: SMS vedla diskuzi na toto téma. Nejsou výhrady proti změně popisu. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Táže se, jaká pravděpodobnost je přisuzována třetí alternativě v SZ 
založené na předpokladu nižšího průsaku dovozních cen do inflace. Není tato alternativa pouze 
“do počtu”, aby nebyly všechny alternativy pouze směrem dolů? 
Odpověď SMS: SMS nechce zopakovat předpoklad o nižším průsaku, což se v letech 2001 a 2002 
příliš neosvědčilo. Základní scénář se spoléhá na modelovou elasticitu, která byla v poslední 
době potvrzována Bayesovskými odhady. Nicméně řada empirických studií, které zahrnují  
metody krátkodobé predikce a práce Oxany Babetské, ukazuje na nižší průsak. Proto byla 
zpracována alternativní simulace.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Táže se, proč je základní scénář založen na předpokladu realizace 
fiskální reformy od roku 2006 podle zatím neschváleného návrhu současného ministra financí. 
Vyslovuje domněnku, že tento předpoklad mohl být zvolen účelově, aby predikce inflace 
nesměřovala příliš dolů. Uvádí, že podle dosavadní konvence byly uvažovány pouze schválené 
daňové změny, případně změny předložené ke schválení parlamentem, u kterých byla dostatečná 
jistota, že se budou realizovat. 
Odpověď SMS: SMS považuje realizaci daňové reformy podle návrhu ministerstva financí za 
pravděpodobnou. Její zapracování vede k tomu, že  očekávaný deficit v roce 2006 je vyšší než  
2,6 % HDP, což byl výsledek podle cash metodologie bez zahrnutí zmiňované reformy, jehož 
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dosažení SMS nepovažuje za pravděpodobné. Nicméně fiskální predikce systematicky pracuje se 
všemi, i neschválenými daňovými změnami, nejednaná se tedy o ryze účelové využití této 
informace. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: K diskuzi o fiskální reformě poznamenává, že zahrnutí 
předpokladu o její realizaci do prognózy zřejmě zastupuje obecnější předpoklad expanzivnější 
rozpočtové politiky, který se však může naplnit i jinak. 
Odpověď SMS: Ano. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Žádá o komentář k uváděné hodnotě fiskálního multiplikátoru 0,6. 
Domnívá se, že to je poměrně vysoké číslo i ve světle předchozích diskuzí na půdě ČNB na téma 
užití rezervních fondů.  Tehdy se argumentovalo, že tato otázka je méně relevantní právě 
z důvodu nízkého fiskálního multiplikátoru.  
Požaduje doplnění informací uvedených na straně 29 SZ týkajících se výhledu na podstatné 
zvýšení kapitálových výdajů fiskálu.  Očekává se, že toto zvýšení bude kompenzovat pokles 
investiční aktivity v privátní sféře, který bude souviset s nižší dynamikou exportů. O co se tento 
předpoklad opírá, vychází se z dokumentace ke státnímu rozpočtu ?  
Odpověď SMS: Ohledně kapitálových výdajů vlády uvádí, že vláda je velmi důležitým investorem. 
Vysoké kapitálové výdaje odráží nejen to, co vyplývá přímo z rozpočtové dokumentace, ale i to, 
co souvisí s odloženými investičními výdaji z roku 2004 a užitím rezervních fondů. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Požaduje vysvětlení grafu na straně 20, který by měl dokumentovat 
vztah mezi spotřebou domácností a reálnými úrokovými sazbami, když se na stejném místě 
argumentuje, že pokles míry úspor je především strukturálního charakteru vyvolaný vývojem 
v bankovním sektoru a lepší dostupností úvěrů a následnou vyšší mírou zadlužování domácností. 
Jak v bude v tomto prostředí působit další snížení úrokových sazeb na chování domácností? 
 
Vrchní ředitel Frait: Uvádí, že zatímco loni v dubnu predikce České národní banky při 
čtyřprocentním růstu HDP implikovala silné inflační tlaky, nyní při stejném růstu jsou inflační 
tlaky zanedbatelné. Jeho názor je více v souladu se stávající prognózou. 
Poznamenává, že vnější konjunktura  je v predikci aproximována vývojem v Německu, ve 
kterém dochází k divergenci mezi robustním exportem a slabou spotřebitelskou poptávkou. Je 
pak otázkou, na které z těchto složek je český export do Německa a do Evropské unie více 
závislý. Domnívá se, že pro českou ekonomiku je důležitější německý export a proto by působení 
vnějšího prostředí nemuselo být tak špatné, jak by jinak vyplývalo z slabého růstu v Německu. 
Odpověď SMS: Ano, Německo je jediná země z G7, která byla schopna se vylepšit 
v mezinárodním srovnání vývozů. Alternativní určení zahraniční poptávky by bylo možné založit 
s větší úspěšností i na německém exportu. Problém je ale v tom, že k tomuto ukazateli neexistuje 
zřejmý ekvivalent k údajům Consensus Forecast, a proto není jasné na čem založit jeho výhled 
pro prognózu. Proto se omezujeme na to, co má menší vypovídací hodnotu, ale je pravidelně 
k dispozici na srovnatelné bázi. 
V SMS je prováděna analýza českých exportů podle užití na spotřebu, investice a mezispotřebu, 
neboť pro rozdělení podle užití existují prognózy pro hlavní obchodní partnery. Nicméně 
výsledky jsou zatím jenom předběžné a občas obtížně interpretovatelné. Například zhoršení  
spotřeby v Německu je korelováno pozitivně s příslušnou složkou našeho exportu. To by bylo 
možné vysvětlit, pokud by české zboží bylo vnímáno jako levnější a méně kvalitní substitut. Je 
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otázkou, zda tomu tak je, a pokud ano, zda se tento vztah udrží i v budoucnu. Nicméně korelace 
investic s poptávkou z Francie i východních zemí vychází podle předpokladů. 
 
Vrchní ředitel Frait: Táže se na důvody zvýšení fiskálního impulsu mezi první a čtvrtou SZ o 
0,6 procentního bodu. 
Odpověď SMS: Nulový fiskální impuls v první SZ vyplýval z arbitrárního rozhodnutí SMS o 
neutrálním působení fiskálu, které bylo přijato vzhledem k velkým nejistotám v tomto ohledu. 
Současný odhad impulsu ve výši 0,6 odráží zvýšení predikce deficitu veřejných rozpočtů v „cash“ 
metodologii. V tabulce v SZ to není přímo vidět, neboť zaúčtování rezervních fondů tuto cash 
metodologii zatemňuje. 
 
Vrchní ředitel Frait: Poukazuje na rozpor mezi přílohami  tři a devět SZ, kdy v jedné se uvádí 
pokles tuzemských zakázek firem (o 16 % mzr. v únoru 2005 ) a ve druhé uvádí, že zakázky 
rostou velmi rychle, z čehož se vyvozuje očekávání dobrých finančních výsledků firem. 
Odpověď SMS: Rozpor se mezi přílohami objevuje. Bude ověřen důvod a zjednána náprava. 
 
Vrchní ředitel Frait: Poukazuje na nepravděpodobnou hodnotu růstu domácí poptávky ve 4. 
čtvrtletí 2005 o 9,2%, která se uvádí v tabulce na straně 33. 
 
Vrchní ředitel Holman: Dává do protikladu odhad produkční funkce  ministerstva financí, které 
na základě Cobb-Douglasovy produkční funkce odhaduje nulovou mezeru produktu a prognózu 
SMS, která vychází z mezery výstupu, jenž se dokonce více otevřela z  -0,7 % na -0,9 %. Táže se 
na relevanci výpočtů ministerstva financí pro měnověpolitické rozhodnutí. 
Odpověď SMS: Uzavřená mezera výstupu podle odhadu MF není novou informací, MF tvrdí, že 
mezera výstupu je uzavřená nejméně půl nebo tři čtvrtě roku. V rámci SMS se mezera výstupu též 
alternativně odhaduje na základě produkční funkce, nedávno byly předběžné výsledky 
prezentovány na semináři. Podle nich v průměru za rok 2004 byla ještě mezera výstupu 
negativní, na čtvrtletních datech však v závěru roku mezera výstupu vymizela. Rozpor mezi 
výsledky metod není překvapivý, neboť metoda přes produkční funkci, na rozdíl od standardní 
metody SMS, nezohledňuje vazbu mezi mezerou výstupu a inflací. Současná záporná mezera 
výstupu dle SMS odráží to, že nejsou aktuálně zřejmé žádné poptávkové inflační tlaky. SMS 
považuje z pohledu centrální banky metodu, která váže na inflaci, za relevantnější. 
Další slabinou metodiky přes produkční funkci je, že nakonec vývoj potenciálu je stejně nejméně 
ze 2/3  vysvětlován produktivitou a nikoliv změnami výrobních faktorů. Takže odhad jedné 
nepozorovatelné veličiny – potenciálního produktu – je založen na jiné nepozorovatelné veličině 
– agregátní produktivitě výrobních faktorů, která je odhadována prostřednictvím 
neparametrických filtrů, například typu Hodrick-Prescott. Tyto filtry notoricky trpí tím, že se na 
konci vzorku příliš přimykají k aktuálním hodnotám. Na rozdíl od toho Kálmánův filtr používaný 
v SMS pro odhad potenciálního produktu je korigován hodnotami realizované inflace, což tento 
“end-point bias” do jisté míry může zmírnit. Nicméně SMS předpokládá, že bude metodu 
produkční funkce i nadále používat jako doplňkovou pro účely diskuze rizik.). 
 
Vrchní ředitel Holman: Žádá o bližší komentář skutečnosti uvedené na str. 26 SZ, že banky 
nesnižují klientské sazby. Je to z důvodu, že očekávají již jen růst sazeb, nebo je to proto, že 
měnověpolitické sazby jsou již tak nízké, že se ztrácí vazba mezi nimi a klientskými sazbami? 
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Klade s tím související otázku, zda se případné další snížení měnověpolitických sazeb projeví 
v sazbách klientských. 
Odpověď SMS: Tato informace není příliš silná, na lednové snížení banky reagovaly a pro reakci 
na poslední snížení mají banky ještě nějaký čas, nejsou k tomu příliš ochotny, ale je možné,  že 
k tomu budou konkurencí donuceny. Svou roli tady též může hrát sklon výnosové křivky, která je 
stoupající a sazby s delšími splatnostmi se mění méně. 
 
Vrchní ředitel Holman: Táže se, zda je v modelu zabudován vliv vývoje směnných relací na 
produkční mezeru. Uvádí, že podle názoru autorů Spěváčka a Vintrové uveřejněného v časopise 
Ekonom, je  při prognózovaní inflace třeba vzít v úvahu zlepšování směnných relací. 
Odpověď SMS: Při zakomponování směnných relací bychom došli k vyššímu růstu než při využití 
standardní metodiky. Tento přístup byl zohledněn v SMS v analýze tzv. command GDP.  Hlavní 
výhradou vůči tomu je, že se jedná o míru bohatství a nikoliv poptávky. Jeho vliv na poptávku 
ještě není vyhodnocen. Dalo by se říci, že se jedná o potenciální, nikoliv realizovanou 
konvergenci.  
Proč v ekonomice nevidíme výraznější inflační tlaky,  může – zatím hypoteticky –  souviset s 
transfery zisků a mezd do zahraničí, které začínají tvořit výrazný podíl na HDP. Tato součást 
přidané hodnoty se ale v ČR neutratí a nespotřebuje. To snižuje růst poptávky, která se doma 
utratí o cca 0,5 p.b., tj. růst je místo 4 % jenom 3,5 %. Při potenciálu, který roste cca 3,5 % 
ročně se pak mezera výstupu neuzavírá příliš rychle. 
 
Vrchní ředitel Holman (v diskuzi o významu směnných relací): Upřesňuje, že se mu jednalo  o 
vliv zlepšování směnných relací na růst potenciálního, neinflačního produktu. 
Odpověď SMS: Zlepšení směnných relací nezvětšuje hrubý domácí produkt vykázaný ČSÚ, 
z kterého vychází náš odhad potenciálního produktu, ale jen command GDP. 
 
Viceguvernér Niedermayer (v diskuzi o významu směnných relací): Dodává, že ČNB nemusí 
měnit svůj potenciál, pokud také reálný HDP nereflektuje změny směnných relací. 
 
Vrchní ředitel Frait (v diskuzi o významu směnných relací): Uvádí, že vliv směnných relací se 
zohlední přes reálný kurz, přes rovnovážné reálné zhodnocování. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Upozorňuje na nesoulad mezi údaji o predikci inflace ke konci roku: 
na str. 4 se uvádí hodnota 1,6 % a v příloze 1 se uvádí hodnota 1,4 %. 
Komentuje skokové změny v průběhu prognózované inflace v letech 2005-2007, ve kterém 
očekávaná inflace ze čtvrtletí na čtvrtletí nepravidelně roste a klesá. Vzhledem k tomu, že 
predikce je podmíněna mnoha nejistými předpoklady, považuje takto detailní odhad za méně 
spolehlivý. 
Odpověď SMS: Skoky v predikci inflace lze z části připsat změnám nepřímých daní, v červnu se 
očekává výrazné zvýšení daní na tabák, v lednu 2006 lze čekat další zvýšení daní. Graf inflace 
bez vlivu daní je podstatně stabilnější. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: K prognózovanému vývoji spotřeby domácností, která je vysvětlována 
především na základě vývoje reálných úrokových sazeb,  uvádí,  že v úvahu by se měly brát ještě 
další vlivy. Zdroje, které domácnosti mají k dispozici jsou používány i na další účely, nejen 
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k financování spotřeby. Doporučuje v budoucnosti se zaměřit na analýzu užití finanční zdrojů 
domácností, neboť  některé  způsoby užití nevytváří poptávkový tlak. 
Považuje předpoklad zastavení nominálního zhodnocování a stabilitu nominálního kurzu 
v horizontu dvou let za poměrně optimistický. 
Odpověď SMS: Projektovaná trajektorie nominálního kurzu vychází z toho, jak je kurz 
modelován na základě úrokových diferenciálů. Pokles úrokových diferenciálů pomáhá udržet 
stabilitu měnového kurzu.  Naopak analytici očekávají stabilitu sazeb a pevnější kurz, takže obě 
odchylky jsou spolu konzistentní. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Vyjadřuje názor, že očekávání analytiků na finančním trhu o stabilitě 
úrokových sazeb ČNB nemusí být zcela nevychýlená, že mohou do jisté míry odrážet přání jejich 
zaměstnavatelů. 
Odpověď SMS: Ano, na odlehčení dodává, že se dokonce objevil mezi analytiky spor o autorství 
myšlenek, proč nesnižovat úrokové sazby. 
 
Guvernér Tůma: Táže se na zaúčtování platby Slovenska ve prospěch ČSOB. V české platební 
bilanci je to zaúčtováno v běžných převodech, což je položka běžného účtu, zatímco slovenská 
strana to účtuje na finančním účtu platební bilance. 
Odpověď SMS: Podle manuálu by se tyto úhrady měly zaznamenávat v rámci běžných převodů. 
Protože to na slovenské straně implikuje zhoršení běžného účtu, rozhodli se pravděpodobně 
z politických důvodů  zaúčtovat to na účtu finančním. 
 
 
 
II. Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Guvernér Tůma: SMS prezentovala rozhodovací dilema. Rozhodování bude do značné míry 
reflektovat míru důvěry v modelový aparát.  Analýza je jednoznačná, ale existují i argumenty pro 
ponechání sazeb. Ekonomika dobře funguje i přes výrazné posílení kurzu, které pravděpodobně 
povede ke snížení inflace. Otázkou je, jak může pomoci další snížení sazeb. Je možné 
argumentovat tak, že v inflačním cílování by centrální banka reagovat měla, byť je zřejmé, že 
některé šoky není schopna plně kompenzovat.  
S rozhodováním se pojí komunikační past. Pokud by nebyla odmítnuta prognóza, bylo by velmi 
obtížné komunikovat rozhodnutí ve prospěch  ponechání sazeb. Na druhou stranu pokud snížíme  
sazby, budeme kritizováni, že jsme s trhem dobře nekomunikovali.  
SMS nám toto rozhodování nezávidí, ale její rozpolcenost naznačuje, že existují dobré důvody i 
pro ponechání sazeb. Asi ani jedno z možných rozhodnutí by neměla být fatální chyba.  
Podobně jako v minulosti kurz může být jedním z významných rizik, pokud by kurz „trochu“ 
oslabil, mohla by pak být predikce inflace někde jinde.  

 
Viceguvernér Niedermayer: Uvádí, že v krátkodobém výhledu bude inflace pravděpodobně 
nízká a pravděpodobně ještě poklesne. Při zhruba 9% posílení kurzu je to přirozené. Nic s tím 
není možné dělat, pokud pomineme alternativu pokusit se dosáhnout zpětné depreciace. Tuto 
možnost však považuje za jednoznačně nevhodnou, navíc pochybuje, že ČNB má možnost toho 
dosáhnout. 
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Za relevantní považuje otázku, jak bude ekonomika vypadat, až ten apreciační šok bude 
odeznívat. Uvádí, že v ideálním světě by měl tento šok odeznít za dvanáct měsíců v meziročních 
údajích, v meziměsíčních by tomu mělo být dříve. Ve skutečnosti však inflace může odeznívat i 
déle. Pokud se naplní prognóza, bude ekonomika v té době mírně nad potenciálem, kurz bude 
dokonce mírně korigovat, takže ještě přidá inflační stimul. Inflace se bude zvyšovat z 1,5 % ke 
2 % a při tom budou platit +/– 2% nominální sazby. Vyjadřuje pochybnost o tomto scénáři, 
očekával by za těchto okolností vyšší inflaci. Trajektorie sazeb implikovaných prognózou by pak 
byla nízká. 
Poukazuje na pomalý růst peněžní zásoby a rychlý a akcelerující růst úvěrové emise. Je to 
intuitivní, neboť většina ekonomických agentů se pravděpodobně rozhoduje podle nominálních 
sazeb. Podařilo se dosáhnout zploštění výnosové křivky na peněžním trhu a peníze jsou obecně 
vnímány jako levné. Není potom divu, že poptávka po úvěrech je silná a to  hlavně z retailu.  
Komentuje to, že krátkodobé indikátory neukazují nic výrazného, některé ukazatele naznačují 
jisté zpomalení, ale tyto informace zatím nejsou příliš robustní. Nesvědčí to proti předpokladu 
SMS o akceleraci HDP.  
SZ obsahuje dvě různé interpretace exportů. Jednak se předpokládá, že bude pokračovat 
zvyšování náskoku exportu před importy, což je důsledkem předchozích investic. Proti tomu 
působí chápání vstupu do EU jako pozitivního jednorázového šoku, přičemž od té doby se 
z dynamikou obchodu mnoho neděje. Doporučuje se tím hlouběji zabývat. 
Domnívá se, že pokud se prognóza naplní, může dojít ke zrychlení spotřeby. Její predikce je 
založena na předpokladu velmi nízkého růstu sociálních transferů, při tom příjmy z mezd jsou 
v prognóze mnohem robustnější. Zdůrazňuje, že transfery souvisí s vládní politikou a není jasné, 
jestli dojde k předpokládanému zpomalení pod tři procenta. Pokud by k tomu nedošlo, spotřeba 
by se mohla urychlit. 
Predikci fiskálu považuje za problematickou. Předpokládá, že pokud letos dojde k expanzi, 
nebude to v příštím roce korigováno. Jestliže však letos nebude expanze příliš velká, jsou možné 
pro příští rok obě alternativy, jak expanze tak i ponechání nízkého fiskálního stimulu. 
Dnešní rozhodování je rozpolcené. Varuje před nadměrným aktivismem. Ekonomika robustně 
roste. Vyslovuje názor, že pokud by inflace neklesala významně pod jedno procento, ČNB by 
svůj úkol zajistit cenovou stabilitu plnila poměrně dobře i kdyby inflace byla pod cílem. Rizikem 
je ovšem možnost realizace velmi nízké inflace v delším horizontu, tj. s hodnotami pod 1 %. 
Takovýto vývoj inflace považuje za škodlivý. 

 
Viceguvernér Singer: Dává kolovat grafy, které ilustrují mezičtvrtletní změny prognóz inflace. 
Dokumentuje, že aktuální prognóza a po ní prognóza z ledna 2005 odráží největší změnu 
očekávané inflace směrem dolů. To se projevuje i v trajektoriích implikovaných sazeb, změny 
v nich jsou v aktuální prognóze jedny z nejdramatičtějších za poslední dobu. Je to tedy ve 
srovnání s předchozími kvantitativně dosti dramatická prognóza. 
Podle jeho názoru se zatím naplňuje zpomalení růstu v západní Evropě, což je zřejmě také 
nejnebezpečnější alternativní scénář. 
Predikci fiskálního vývoje považuje za vysvětlenou, nicméně zdá se mu podezřelé, že v prognóze 
se používá kladný příspěvek z daňové reformy. Uvádí dojem z jednání vlády, která bude podle 
jeho názoru velmi volebně orientovaná, ale za „laciný peníz“.  
Domnívá se, že ponechání sazeb by mohlo ekonomiku rozkmitávat. Rysem roku 2004 bylo, že 
domácnosti očekávaly vyšší inflaci a až když zjistily, že je nízká a jejich reálné příjmy 
neočekávaně vysoké, zvýšily spotřebu. Obává se, aby politika centrální banky nevyvolala do 

10 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 28.dubna 2005 

budoucna podobný efekt. Při tom prognóza naznačuje, že se poklesu sazeb stejně nevyhneme. 
Upozorňuje na to, že na trzích se neočekává tak nízká inflace a současně se čeká silnější kurz.  
Pokud by se kurz vyvíjel podle očekávání analytiků, mohla by být inflace ještě nižší.  
Souhlasí s tím, že problémem je dodržení konzistence inflačního cílení a postavení centrální 
banky jako důvěryhodné instituce, která dodržuje to, co říká. Prognóza naznačuje silný pokles 
inflace a bude nakonec pochopena navíc i tom kontextu, že jej předpovídá za kurzové stability. 
Proto by se velice těžce argumentovalo nesnížení sazeb. Proto vidí bilanci rizik opačně než 
předřečník. 
Ohledně produkční mezery se domnívá, že je záporná a považuje to za reálnou škodu. Uvádí, že 
na grafech SMS bylo zřejmé, že velikost této mezery je z historického hlediska velmi vysoká. 
Považoval by za nepravděpodobné, kdyby se vstup do EU neprojevil na zvýšení produkčních 
schopností ekonomiky.  
Poznamenává k hledisku trhu, že za měnovou politiku je odpovědná bankovní rada a nikoliv 
analytická obec. 

 
Vrchní ředitel Frait: Aktuální kurz přibližně odpovídá predikci v referenčním scénáři, což 
umožňuje se soustředit na diskuzi o jiných determinant inflace. Je zajímavé, že výjimkovatelné 
faktory inflace, tj. dražší ropa a levnější potraviny, se do značné míry kompenzují. Navíc efekty 
expertních úprav byly kompenzovány změnami historických dat a exogenních faktorů.  Odhad  
vývoje složek poptávky považuje za robustní. Výchozí inflace je nízká včetně inflačních 
očekávání a to navzdory drahé ropě, ale díky levným potravinám. Domnívá se, že diskuze o 
snížení či ponechání sazeb je a) o víře ve vlastnosti modelu,  b) o psychologické barieře snížení 
pod sazby ECB.  
Domnívá se, že protiinflační prostředí je velice silné a růst potenciálu 3,5 % se nezdá být 
přehnaně optimistický. Náběh exportních kapacit a zlepšení efektivnosti domácího sektoru 
možná vede k rychlejšímu nárůstu produkčních schopností a nárůst exportu ukazuje, že by to 
mohlo být dlouhodobějšího rázu. 
Uvádí, že převažují rizika na protiinflační straně. Zmiňuje riziko horšího vývoje v Německu a 
v EU. Domnívá se ovšem, že pokles exportu by bylo těžké v krátkém období interpretovat jako 
proinflační nebo protiinflační. Takže toto riziko pro inflaci není příliš velké, je ale významné pro 
poptávku. 
Rizika z poklesu z úrokových sazeb jsou malá. Nepředpokládá, že by došlo v jejich důsledku 
k výraznějšímu nárůstu úvěrování podniků. Ani na úvěry spotřebitelské by nemělo mít velký 
vliv, při průměrné sazbě kolem 15 % je složka vázaná na sazby peněžního trhu velmi malá. Jistý 
vliv by snížení mohlo mít na úvěry na bydlení, ale ani zde to riziko nevnímá jako příliš velké. 
V souhrnu nečeká, že by malé snížení sazeb mohlo mít významný vliv na zrychlení emise úvěrů. 
Rizika pro spotřebitelskou poptávku vnímá jako spíše protiinflační. Růst mezd je předpokládán 
poměrně vysoký a udrží se jen pokud exporty porostou podle očekávání, což v důsledku závisí na 
naplnění předpokladů o vnějším prostředí. Otázkou je, zda se pesimismus ze západní Evropy 
nepřesune k nám, což by tlačilo na růst úspor na úkor spotřeby. 
Uvádí, že v souhrnu je prognóza v pořádku, rizika mírně na protiinflační straně. Domnívá se, že 
existuje řada argumentů proč postupovat podle doporučení SMS: Nízká výchozí inflace a inflační 
očekávání, pomalý růst domácí poptávky včetně spotřeby, dobrý růst potenciálu, rizika ve vnější 
ekonomice směrem dolů a také to, že pokles inflace se koncentruje do korigované inflace bez 
pohonných hmot. Inflace byla velmi nízká i přes výrazné daňové změny a dražší suroviny. 
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Vrchní ředitelka Erbenová:  Navazuje na debatu nad březnovou SZ, kdy se mj. argumentovalo,  
že inflace není sazbami příliš ovlivnitelná a že ani nelze příliš ovlivnit vývoj kurzu. Nicméně 
v diskuzi zvítězil názor, že rizika jsou směrem dolů a že v dubnu se prognóza stejně sníží, takže 
by bylo vhodné snížit sazby, aby se ČNB přihlásila k závazku plnit inflační cíl. Vyjadřuje názor, 
že nová predikce nepřinesla proti tomu zásadní změnu a že de facto doporučované snížení sazeb 
již bylo provedeno v předstihu. 
Celkový obrázek je takový, že ekonomika svižně roste, mzdy porostou rychleji než v minulé 
prognóze a inflace dramaticky klesá. Zřejmě jenom díky úvahám o daňových změnách se dostává 
na dolní hranu pomyslného cílového koridoru. Navíc by primární dopady těchto změn měly být 
ignorovány. Potom by se však relevantní ukazatel inflace ocitl hluboko i pod pásmovým cílem. 
Důvody pro to jsou dovozní ceny, mezera výstupu a pokles cen zemědělských komodit. Dovozní 
ceny pak díky kurzu a poklesu většiny světových cen kromě ropy. 
Domnívá se, že hlavní otázka je, zda měnová politika má kompenzovat strukturální faktory, které 
stojí za nízkou inflací. A také jestli je toho schopna. Odpovídá, že by neměla a že to ani 
nedokáže. 
Reaguje na vystoupení J. Fraita. Také si nemyslí, že by další snížení sazeb mohlo výrazně 
ovlivnit investice a domácí spotřebu přes úvěry a tudíž inflaci přes uzavírání výstupové mezery. 
Nedomnívá se, že by navrhované snížení mohlo kompenzovat kurzový vývoj. Muselo by vést 
k nominální depreciaci, což nepředpokládá. Nedomnívá se ani, že je realistický předpoklad 
kurzové stability na dva roky dopředu. 
Nicméně, nižší sazby znamenají podněty pro nerovnovážný vývoj na trhu aktiv, například přes 
kanál hypotéčních úvěrů. Ten argument není zeslabován tím, že rychlý růst úvěrů zatím nemá 
vliv na makroekonomickou stabilitu. Jsou zde vždy možné náklady plynoucí z misalokace zdrojů. 
Uvádí, že v krátkém horizontu je predikce navíc podmíněná změnou náhledu SMS na vývoj cen 
potravin, který se může rychle změnit. 
V souhrnu, rizika prognózy jsou vyrovnaná, směrem dolů může působit zahraniční poptávka, 
směrem nahoru může působit cena ropy. Úroková složka měnových podmínek je mírně uvolněná, 
autonomní vliv stimulativní, aktuální kurz zhruba na rovnovážné úrovni a dle predikce se bude 
uvolňovat. V souhrnu proto pochybuje o přínosu dalšího snížení. 
 
Vrchní ředitel Holman: Komentuje stanovisko k SZ zpracované odborem ekonomického 
výzkumu, které informuje o tom, že úrokové sazby z modelu jsou pod trhem očekávanými 
sazbami a že tomu tak v minulosti bylo poměrně často. Dále uvádí, že podle stanoviska predikce 
nebere dostatečně v úvahu trhem očekávané sazby. Domnívá se, že trhy jsou informovány  
možná lépe než centrální banka. Jejich účastníci na nich investují vlastní peníze a tak mají 
motivaci, aby sbírali a správně používali informace. Navíc je jich hodně a jejich chyby se 
navzájem mohou kompenzovat. Proto fakt, že tržní sazby se nachází nad modelovými, může 
naznačovat, že není něco v pořádku s naším modelem.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Poznamenává, že problém může být na straně komunikace ČNB. 
 
Vrchní ředitel Holman: Vyslovuje podivení nad doporučením stanoviska, kterým je snížení 
sazeb. Ptá se, zda je možné interpretovat tak, že tržní očekávání jsou špatná a že bychom je měli 
přizpůsobit našemu modelu. S tím by však nesouhlasil. 
Domnívá se, že vývoj devizového kurzu se dá obtížně prognózovat a proto by centrální banka 
neměla měnověpolitickými sazbami reagovat na každou změnu kurzu. 
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Ohledně produkční mezery se domnívá, že potenciální produkt měřený metodou produkční 
funkce je relevantní ukazatel. Jsou k dispozici dvě metody měření výstupové  mezery z nichž 
jedna ukazuje nulovou hodnotu a druhá cca -0,7. Obě jsou nepřesné a proto navrhuje použít 
hodnotu určitého průměru.  
Uvádí, že uzavření produkční mezery nemusí vést nutně k inflačnímu tlaku, neboť na inflaci se 
projevují faktory cyklické i strukturální. Strukturální faktory sice neumíme měřit, ale intuice nám 
říká, že existují. Domnívá se, že tyto faktory jsou významné. Jedná se například o vliv zvyšující 
se konkurence na našich trzích. Vedle vstupu do EU a globálního vlivu čínské ekonomiky jde 
také o stále ještě postupující transformaci našeho hospodářství. Příkladem sílící konkurence je 
vývoj v maloobchodě. 
Dalším důvodem možné volnější vazby mezi mezerou výstupu a inflací je fakt, že jsme malá 
otevřená ekonomika, ve které  se nerovnováhy mohou projevit i ve vývoji obchodní bilance. 
Vyslovuje názor, že jedním z prvních signálů uzavřené mezery výstupu bude rostoucí schodek 
obchodní bilance, pokud ji před tím očistíme o vliv jednorázových faktorů (např. vliv vstupu do 
EU a náběh nových kapacit PZI) 
V souhrnu se domnívá, že nejsou dostatečné důvody pro snížení měnověpolitických sazeb. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Nedomnívá se, že nárůst mezd bude významným inflačním faktorem, 
neboť část mezd je používána mimo spotřebu, částečně na zajištění domácností do budoucna a 
tyto zdroje jsou tím blokovány na dlouhou dobu.  
Nevnímá výraznější inflační riziko do roku 2007 a proto z hlediska základních úkolů ČNB, 
kterými jsou cenová stabilita a podpora ekonomického růstu se domnívá, že by bylo potřeba 
hledat robustní argumenty pro zachování sazeb, protože to by bylo případně nutné vysvětlovat. 
Tyto argumenty nenachází. 
Navrhuje v tiskové zprávě doporučit provádění reforem, neboť je pro ně, díky příznivému 
ekonomickému vývoji, nyní vhodné období.  
 
Guvernér Tůma: Má za to, že bankovní rada se v zásadě shoduje, ale že jednotliví členové se 
liší ve vnímání úrovně, pod kterou není v současné situaci účelné sazby snižovat. Souhlasí s tím, 
že měnová politika by neměla kompenzovat strukturální vlivy. Nicméně ztotožňuje se závěry 
nedávné diskuze o nastavení inflačního cíle, ze které vyplynulo, že je nastaven správně. 
Nedomnívá se, že existují strukturální vlivy, které by mohly systematicky inflaci tlačit trvale pod 
tento cíl. Proto by ve střednědobém výhledu inflace měla konvergovat zpátky. 
K otázce, proč není měnová politika založena na názoru trhu, uvádí, že měnová politika by měla 
být nezávislá nejen na politicích, ale i na trhu. O sazbách rozhoduje centrální banka, která je 
leaderem a trhy se přizpůsobují. Někdy se očekávání trhu liší od vidění centrální banky, avšak 
kredibilita rozhodnutí se odráží v reakci tržních sazeb na něj. Většinou výnosová křivka rychle 
reaguje. 
Uvádí v souhrnu, že  prognóza potvrdila budoucí pokles inflace pod cíl. Na to jsou dvě možné 
reakce. Buď sazby ponechat a komentovat to s tím, že se jedná o šok, který nemá smysl měnovou 
politikou kompenzovat. Druhou možností je snížit s tím, že tato argumentace se může použít 
později. Domnívá se, že vývoj kurzu je v prognóze realisticky modelován s tím, že uvažuje riziko 
vychýlené směrem k silnějšímu kurzu. To je faktorem, který bude ovlivňovat jeho rozhodování. 
Vidí tedy faktory, které mohou inflaci táhnout níže než to vidí prognóza. Obtížně si dokáže 
představit, že by kurz výrazněji oslabil. Nicméně rizikem v tom směru by mohl být hedgeing ze 
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strany Telefonicy. Snížení sazeb by chápal jako pojistku toho, aby kurz byl pokud možno blízko 
předpokladu prognózy.  
Uvádí, že je spíše pro snížení sazeb nyní, jeho ochota k dalšímu snižování v budoucnu je však 
menší.  
 
Vrchní ředitel Frait: Domnívá se, že silným psychologickým argumentem pro snížení sazeb je 
to, že cíl ČNB je trhem vnímán asymetricky, tj. že ČNB je aktivnější pokud by mělo dojít 
k přestřelení než k podstřelení. Tržní očekávání neaktivity ČNB může být důsledkem tohoto 
asymetrického vnímání. Pokud by se částečně změnou sazeb podařilo to očekávání zlomit a 
uvědomit trhy o větší symetrii reakcí banky, mohlo by to ovlivnit očekávání, která se podílí na 
determinaci nejen inflace ale i kurzových očekávání. 
Dále uvádí, že  již několik let se opakuje situace, že na krátkém konci je predikce inflace dolů, 
ale jak se v ní uzavírá mezera výstupu, inflační tlaky se začínají generovat. Nicméně vždy nás 
dosud zasáhly nějaké „headwinds“, které zcela asymetricky vedly inflaci směrem dolů. Obává se, 
že to je systémová záležitost, která není zcela exogenního charakteru a která zvyšuje riziko, že se 
mezera výstupu hned tak neuzavře, resp. že inflace se hned tak nevrátí do cíle.  
 
Guvernér Tůma: Reaguje s tím, že do banky přišel spíše jako inflační „jestřáb“ avšak 
s postupem času zjišťuje, že z něj roste spíše holubice pod dojmem toho, že inflace je většinou 
pod inflačním cílem. Sám se táže, zda v jeho uvažování právě naopak nevzniká „bias“ tímto 
směrem.  
 
Viceguvernér Singer: K tématu potenciálního produktu vyjadřuje silný názor, že odhad 
založený na Cobb-Douglasově produkční funkci je snadné zpochybnit a že tato metoda je 
inferiorní. Jedním důvodem je předpoklad stále stejných transformačních koeficientů mezi 
výstupem,  kapitálem a prací, tj. nulový pokrok v ekonomice. Například zvyšující se konkurence 
vede k tomu, že výrobci jsou schopni zlepšovat využití výrobních faktorů. Navíc 60 % 
ekonomiky tvoří služby,  na jejichž modelování  CD funkce není vhodná. Konkurence vede 
ceteris paribus k otevírání mezery výstupu. Dalším argumentem pro otevřenou mezeru výstupu je 
vývoj v zahraničním obchodě, který se zlepšuje. 
K rozdílnému očekávání trhu od modelově implikované trajektorie sazeb uvádí, že centrální 
banka si musí stát za svou predikcí nebo nedělat nic. 
 
Guvernér Tůma: K tomu poznamenává, že spoléhání na tržní výnosovou křivku v predikci 
znamená nestabilní měnovou politiky, protože vede k zacyklení zpětné vazby.  
 
Vrchní ředitel Řežábek: Doplňuje, že predikce je založena na předpokladu zpomalení růstu 
v Německu z 1,3 % na 0,9 %. Nicméně aktuální odhady hovoří o růstu ne vyšším než 0,7 %, 
takže očekávání je po korekci ještě nižší. 
Též doporučuje zvážit fakt, že domácí sazby jsou stejné jako v eurozóně, nicméně inflace je 
nižší. 

 
Viceguvernér Niedermayer: Pokusí se utlumit v sobě rodící se holubici. 
Zdůrazňuje, že rozhodování není založeno na výhledu inflace na nejbližších několik měsíců. To 
je již hotová věc, že inflace celý tento rok tím bude poznamenána. 
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Vyjadřuje skepsi v tom, že to či ono rozhodnutí může mít větší vliv na kurz, který je o něco slabší 
než předpokládá referenční scénář. Ukazuje se, že kurzy celého středoevropského regionu jsou 
silně korelovány a to i přes rozdílné úrokové diferenciály. Nelze čekat, že bude možné dolaďovat 
kurz. Navíc vyjadřuje přesvědčení, že to není účelné. 
Vyjadřuje názor, že není úroveň sazeb pod nebo nad kterou nelze jít, tj. odmítá „parkování“ 
sazeb na některé úrovni. Mohou se vyskytnout šoky, na které bude reakce evidentní bez ohledu 
na  současnou názorovou inklinaci jednotlivých členů BR. 
Přiznává své asymetrické vnímání inflačního cíle. Inflaci 4 % považuje za nákladnou pro 
ekonomiku, inflaci 2 % nikoliv. Vnímá „headwinds“, které většinou tlačí inflaci dolů, jako 
realitu. Doporučuje indikovat do ekonomiky, že inflace může být o něco nižší, protože se stávají 
šoky, které nelze kompenzovat nebo pouze s velkými náklady.  
Diskuzi o potenciálu považuje za velmi relevantní. Odhad a využití potenciálu metodou SMS je 
vzdálen ekonomickému potenciálu ve smyslu využití kapacit a podobně. Je to pouze indikátor 
inflačních tlaků. Otázkou je, zda je možné měřit strukturální vlivy a přes ně dát do souvislosti 
tento potenciál s potenciálem měřeným více ekonomickým způsobem. Navrhuje přestat tento 
indikátor v modelu nazývat potenciálem. 
Klade si otázku, zda strukturální vlivy  za vývojem inflace jsou trvalé nebo přechodné a jak na ně 
reagovat. Například vliv Číny může být velmi dlouhodobý, což může způsobit dlouhodobě 
nízkou inflaci pokud to monetární politiky nejsou schopny kompenzovat. Alternativou může být 
snaha o měnovou a fiskální expanzi za účelem zvýšení inflace, což považuje za suboptimální. 
Ztotožňuje se s myšlenkou, že mnoho procesů v ekonomice je strukturálních a obtížně 
popsatelných a ovlivnitelných. Z toho důvodu považuje obecně aktivistickou politiku spíše za 
„experimentování“, které není příliš účelné. 
 
Guvernér Tůma: Souhlasí s názorem, že by se ČNB měla ve svém vyjadřování vyhnout pojmu 
„parkování sazeb“. Považuje za zřejmé, že se mohou vyskytnout různé šoky jednoznačně 
determinující změnu sazeb. 
 
Viceguvernér Singer: Poznamenává, že jistý vliv měnové politiky ČNB na kurz existuje. Mezi 
vývojem jednotlivých středoevropských měn existují rozdíly. Pokud odhlédneme od vývoje 
forintu, který byl výrazně ovlivněn výměnou na postu ministra financí, koruna posílila nejméně a 
oslabila zhruba stejně jako ostatní. 
Zdůrazňuje, že kurz se předpokládá v prognóze stabilní, což znamená odchylku od apreciačního 
trendu. Je to ale podmíněno snížením sazeb. Pokud by se tak nestalo, realizovala by se tržní 
očekávání sazeb a pravděpodobně silnější kurz. To by znamenalo i nižší inflaci, která by se již 
mohla dostávat do nebezpečného pásma pod 1 %, což považuje s ohledem na problémy měření za 
škodlivou reálnou deflaci. Takže ačkoliv mírná asymetrie ve vnímaní inflace může být u 
některých typů centrálního bankéře očekávána, neměla by se však týkat těchto úrovní.  
 
Vrchní ředitel Frait: Přes všechny výhrady je používaná mezera výstupu užitečným pojmem. 
V novém modelu je to sice teoreticky řešeno více konzistentně, bude v něm output gap souviset 
s vývojem přirážek k cenám. Základní problém ale je, že v ekonomice, která prochází 
strukturálními změnami, je to empiricky obtížně zachytitelné. Dochází ke změnám v participaci i 
v podílu mezd na HDP. Jediné východisko pak často je myslet si, že když se inflace neprojevuje, 
že output gap je otevřený. Stejné dilema řeší např. v USA a tam to řeší podobně.  
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Viceguvernér Niedermayer: Souhlasí s tím, že měřená inflace kolem 1 % může být blízko 
deflace, která je problémem, zejména pokud je nečekaná. 
Klade si otázku, jaké jsou důsledky poklesu dovozních cen? Nepozorujeme výrazné zhoršení 
konkurenceschopnosti ekonomiky. Jednak se nezhoršuje export a jednak vývoj efektivního kurzu 
ukazuje, že vůči ostatním novým členským zemím EU, které jsou našimi konkurenty, nedochází 
k významnému zhodnocení. 
Kromě toho se nezdá, že by na to reagovaly nominální kontrakty. Zaměstnavatelé nejsou 
pravděpodobně schopni snížit tempo nominálních mezd s odkazem na kurzový vývoj. 
Tento vývoj inflace spíše tedy považuje za posun v cenové úrovni, který ceteris paribus spíše 
povede k dalšímu urychlení a to díky zvýšení reálných disponibilních příjmů. Navíc snížením  
sazeb bude ČNB signalizovat dlouhé období nízkých sazeb, což vytvoří prostor pro další expanzi. 
Souhlasí s tím, že riziko vývoje kurzu je směrem k silnějšímu kurzu, ačkoliv by uvítal, kdyby se 
základní scénář realizoval. Navrhuje, aby před příští prognózou byl referenční scénář stanoven 
tak, aby byl členy BR považován za nevychýlený. 

 
Vrchní ředitelka Erbenová: Poznamenává, že kurzový scénář je podmíněn sazbami 1,6 % a 
platností úrokové parity. 
 
Guvernér Tůma: Z diskuze vyplynulo, že chybí analýza rizik pro finanční stabilitu, která 
vyplývají z nízkých sazeb. Podobně je otázkou, jaké jsou obecně souvislosti mezi měnovou 
politikou, cenovou stabilitou a finanční stabilitou. V ČNB se těmito otázkami někteří zabývají a 
považuje za škodu, že výsledky těchto analýz nemá BR k dispozici. Bylo by například vhodné 
využívat dat o klasifikaci úvěrů, ve kterých by se mohl nepříznivý vývoj projevit poměrně brzy. 
Nicméně nechce zatím formulovat přímo zadání zpracovávat pravidelně přílohu SZ o  finanční 
stabilitě, otázkou je, jak tento typ informací zařadit do uvažování a rozhodování. 
 
Ředitel SMS Holub: Souhlasí s tím. V měnověpolitickém rozhodování se argumenty o finanční 
stabilitě objevují se zvýšenou frekvencí. Existuje možnost, aby na diskuze o měnověpolitickém 
doporučení docházel zástupce SAOEV, podobně jako se ho účastní Tomáš Kvapil a Jan Schmidt. 
Navrhuje, aby došlo k rozšíření stanoviska poradce o část věnovanou finanční stabilitě. 
Z organizačního hlediska patří tato problematika SAOEV.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Poznamenává, že tam kromě organizačního hlediska je i pohled 
metodologický. Otázkou je, jak má inflační cílení uchopit ceny aktiv a finanční stabilitu. Proto by 
uvítala zapojení SMS. 
 
Guvernér Tůma: Spíše by mělo jít o metodologické zamyšlení, jak tento typ úvah integrovat do 
rozhodování a jak využít dostupná data. 

 
Viceguvernér Singer: Vyjadřuje názor, že nebude k neprospěchu měnové politiky, vznikne-li 
přes trh s byty a hypotékami další kanál k ovlivnění ekonomiky. 
Ztotožňuje se s obavami o finanční stabilitu v souvislosti s nízkými sazbami. Souhlasí s názorem, 
že při dalším snižování sazeb by se mělo postupovat s velkou obezřetností. Při tom problém 
s velmi nízkými sazbami nesouvisí s relativní pozicí k nastavení sazeb ECB. 
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Viceguvernér Niedermayer: Přivítal by, kdyby stanoviska z výzkumu přímo reflektovala otázky 
finanční stability. Současně vyjadřuje překvapení nad stanoviskem k aktuální SZ.  
 

 
III. Závěrečné hlasování: 
 
Guvernér Tůma  hlasuje pro snížení úrokových sazeb o 0,25 p.b.   
Viceguvernér Niedermayer hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Viceguvernér Singer  hlasuje pro snížení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Vrch. řed. Erbenová  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Frait  hlasuje pro snížení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Vrch. řed. Holman  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Řežábek   hlasuje pro snížení úrokových sazeb o 0,25 p.b.  

 
IV. Úkoly  
 
Nebyly uloženy. 

 
 

V.  Rozhodnutí 
 
Po projednání 4.situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů snížit limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 0,25 procentního bodu na úroveň 1,75 % 
s účinností od 29. dubna 2005. Zároveň rozhodla ve stejném rozsahu snížit diskontní a lombardní 
sazbu na 0,75%, respektive 2,75%. Pro toto rozhodnutí hlasovali čtyři členové bankovní rady, tři 
členové hlasovali pro ponechání úrokových sazeb beze změny. 

 
Zapsal: Martin Cincibuch, poradce bankovní rady 
 


