
Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 26. května 2005 

Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 26. května 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 5. situační zprávy 
 
Viceguvernér Niedermayer: Vyjadřuje se k možnému zpomalení růstu HDP. Nabízí dvě 
vysvětlení. Prvním je, že posílení kurzu ekonomický růst trochu zbrzdilo. Druhým vysvětlením 
by mohlo být, že květen loňského roku představoval pozitivní exogenní šok, který urychlil 
ekonomický růst. Teď odeznívá  a ekonomika se dostává opět do normálu. Klade si otázku, zda 
by mohl být avizovaný pokles investic dočasným nebo trvalým jevem. Pokud by byl jevem 
trvalým, pak by bylo dobré zamyslet se nad konkurenceschopností ekonomiky. Co se týká 
zahraničního vývoje, vyjadřuje překvapení, že změna odhadu růstu v Německu zpět na vyšší 
prognózovanou hodnotu nemá vliv na graf inflačních rizik (GRIP). Nabízí i pohled na 
optimističtější vývoj v dalších ekonomikách. Poukazuje na velmi příznivé zprávy o 
ekonomickém růstu v Japonsku, což by mohlo mít příznivý dopad na exporty v EU a potažmo na 
českou ekonomiku. Špatné zprávy přináší italská ekonomika, která zdá se upadá do recese. Vývoj 
v Německu považuje za nejistý, není přesvědčený o tom, že výrazněji poroste. Pod vlivem 
posledního kurzového vývoje dále vybízí k analýze, zda nedochází ke změně korelace měnových 
kurzů ve středoevropském regionu. 
Odpovědi sekce měnové a statistiky (dále SMS): Hypotéza, že kurz působí více restriktivně je 
legitimní, stejně jako hypotéza o vyprchání vlivu vstupu do EU. Poklesy ve stavebnictví mohou 
být pouze účetní fikcí loňskému nárůstu fakturace, kterou Statistický úřad zohlednil, a proto je 
možné očekávat, že  současný pokles Statistický úřad také zohlední. Prudký pokles ve stavebnictví 
se tak nakonec nemusí projevit v poklesu HDP. V GRIPu je zachycena pouze mechanická 
simulace, která nezachytila  změnu odhadu růstu v Německu. Neznamená to, že tento vývoj 
v souladu s prognózou není uklidňující. Ověření korelace měnových kurzů v regionu skutečně 
kandiduje na vypracování analýzy.  
 
Viceguvernér Singer: Obává se možnosti analogie s rokem 1996 pokud jde o HDP, kdy se 
podobným způsobem začal vyvíjet průmysl a exporty a následoval pokles investic, od kterých 
očekáváme, že potáhnou ekonomický růst na 4 % v letošním roce. Vyjadřuje podivení, že 5. 
situační zpráva uvádí, že většina analytiků očekává oživení v eurozóně. Domnívá se, že jde o 
většinu domácích analytiků. Ocenil by komentář k cenám průmyslových výrobců, jejichž 
zpomalení je pomalejší než očekávané. Dotazuje se na spolehlivost konjunkturálních ukazatelů 
jako předstihových ukazatelů ekonomického růstu, k jejichž spolehlivosti vyjadřuje pochybnosti. 
Vyjadřuje obavy o symetričnost rizik pramenících z fiskální politiky. Vnímá riziko více uvolněné 
fiskální politiky. 
Odpovědi SMS: Pokud jde o HDP, SMS doporučuje počkat na nová data. Předstihové a 
koincidenční ukazatele se posunuly ve srovnání s prognózou o dvě desetiny. Konjunkturální 
ukazatele nejsou také příliš optimistické. I když jsou málo spolehlivé, tak náš optimizmus trochu 
klesá. Odchylka ovšem není výrazná. V krátkodobé prognóze fiskální impulz zvýšil odhad HDP, 
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je otázkou jaký nakonec fiskální impulz bude. Očekávání oživení v eurozóně je skutečně odvozeno 
z průzkumu mezi domácími analytiky. Poklesy průmyslových cen jsou důsledkem odeznívání 
rychlých růstů cen hutních materiálů a ocelářské produkce.   
 
Vrchní ředitel Holman: Táže se na důvody nižších očekávaných úrokových sazeb v prognóze 
než jaké jsou tržní forwardové sazby. Zdali je to proto, že tyto sazby již obsahují reakci ČNB 
v podobě snížení sazeb, které trh zatím neočekává, nebo je tam ještě nějaký jiný důvod. Také 
vyjadřuje obavy o vyšší fiskální impulz, než jaký předpokládá situační zpráva. Schodek se podle 
jeho názoru může pohybovat až kolem 5 %. 
Odpovědi SMS: Na trhu je silné očekávání stability úrokových sazeb podpořené i komentáři 
některých členů bankovní rady. Prognóza implikuje mírný pokles repo sazeb na další tři čtvrtletí 
na úroveň kolem 1,6 %, což SMS nepovažuje za významný rozdíl, navíc když repo sazby by se 
nenastavovaly přesně na hodnotu 1,6 %. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Sdílí obavy o vývoj fiskální politiky. Kromě rizika deficitu kolem 5% 
upozorňuje na možnou novou podobu dohody o konvergenčním programu. Další riziko vidí 
v připravované nové legislativě k projektům partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), 
což může být inflační impulz, protože tato položka se nebude projevovat v deficitu státního 
rozpočtu a stát proto může mít tendenci dosaturovávat některé své zdroje z dalších oblastí. 
Odpovědi SMS: Poslední signály z okolí předsedy vlády o možnosti nekrácení rozpočtových 
výdajů narušují symetrické vnímání rizik fiskálního impulzu. Padá návrh na mediální reakci 
k této situaci. Možnosti takového krácení jsou ovšem omezené. Pokud jde o PPP, striktní 
metodika Eurostatu hodnotí rizika, podle kterých probíhá klasifikace zařazení PPP do vládního 
sektoru. Není zřejmé, zda se podaří realizovat projekty PPP v plánovaném rozsahu.   
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Táže se, kdy by se měla fiskální expanze odehrát vzhledem k tomu, 
že jsou zatím výsledky rozpočtu lepší než plánované.  
Odpovědi SMS: Představy o budoucím fiskálním vývoji jsou taženy nadhodnocenými reformními 
cíli a expanzemi ve všech komponentech běžných i investičních výdajů, zatímco ve skutečnosti se 
tyto expanzivní plány doposud nenaplňují.   
 
Viceguvernér Niedermayer: Vyjadřuje názor, že by se měla rozlišit politická vůle expanzivní 
fiskální politiky a možnosti provádět tuto politiku. V této souvislosti poukazuje na poměrně 
rigidní rozpočtový proces a rizika proto nevnímá jako asymetrická. V případě výpadku příjmů 
bez snížení daní by se prohloubil fiskální deficit, ale ten by nepředstavoval inflační stimul. 
 
Viceguvernér Singer: Vyjadřuje souhlas s hodnocením fiskálních rizik. Podotýká, že metodika 
Eurostatu ohledně PPP není až tak dramaticky svazující. Nicméně se nedomnívá, že by se 
podařilo realizovat představy Ministerstva financí o rozsahu PPP. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Poznamenává, že vzhledem k avizovanému brzkému dokončování 
legislativy k PPP by se této problematice měla věnovat zvýšená pozornost. Hlavní důvod 
k rozvoji PPP vidí v možnosti doplnění chybějících zdrojů, neboť se blíží zánik Fondu národního 
majetku. 
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Vrchní ředitel Frait: Vyjadřuje skepsi v tom smyslu, že by zveřejnění údajů o vývoji HDP za 
1. kvartál mohlo výrazně snížit nejistoty v měnověpolitickém rozhodování. Jedním z problémů 
může být efekt řetězení cenových deflátorů na data 1. kvartálu.  
Odpovědi SMS: Je těžké zpochybnit výkazy Statistického úřadu. Je pravda, že metoda řetězení 
cenových deflátorů způsobuje ovlivnění mezikvartálního růstu v prvních čtvrtletích, což 
Statistický úřad připouští. K dispozici budou nové informace o struktuře investic podle 
jednotlivých sektorů a HDP důchodovou metodou,  které naznačí možný další vývoj.  
  
  
II.   Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Viceguvernér Niedermayer: Žádné zásadní nové informace nepřišly. Jako určitou nejistotu 
ekonomického vývoje do budoucna vnímá pokles tempa růstů investic, a zda se prokáže jako 
dlouhodobý nebo jako dočasný. Největší nejistotu vidí vně naší ekonomiky v souvislosti 
s konjunkturou v eurozóně. Zmiňuje neočekávaný pohyb kurzu, který by se ovšem neměl 
přeceňovat, stejně jako mírně vyšší dubnová inflace. 
 
Viceguvernér Singer: Zdůrazňuje, že trhy dubnový pokles akceptovaly po celé výnosové křivce. 
Oslabení kurzu je svázáno spíše s vývojem v regionu, než s vývojem v domácí ekonomice. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Fiskální výhled se mění a nevíme kam bude směřovat. Navrhuje 
zvážení komentáře ke změně informací z Ministerstva financí co se týče výhledu fiskálního 
deficitu ze 4 % na 5 % HDP. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Kurzová nejistota jde spíše oběma směry. Není jisté, zda je 
oslabení dočasné, ke kterému mohl přispět růst sazeb v USA, a které po čase přejde, nebo zda jde 
o trvalejší jev. V každém případě tady už není tak silná jednoznačná nejistota o vývoji kurzu 
jedním směrem jako jsme měli na začátku letošního roku. Inflace je v zásadě v souladu 
s prognózou. Fiskální vývoj může letos těžko přinést velkou změnu vzhledem k tomu, že jsme na 
konci května. Nicméně riziko fiskálního vývoje je asymetrické směrem k vyšším výdajům. 
V kombinaci s případným pomalejším růstem by to nebyl tak zásadní problém, jako kdyby byl 
růst 4 % a vyšší. Problémem je, že rozpočet není na výdajové straně pod kontrolou.   
 
Vrchní ředitel Frait: Konstatuje, že považuje prognózu za robustní, rizika jsou symetricky 
rozložená. Považuje vývoj kurzu jak CZK/EUR tak EUR/USD za příznivý. Jde o pohyb, který je 
k prospěchu české ekonomiky. Za hlavní riziko považuje ekonomickou aktivitu v EU. Vyjadřuje 
pocit, že se někdy příliš zaměřujeme na Německo, ve kterém mnoho indikátorů signalizuje 
zvyšování efektivnosti ekonomiky a primárním zdrojem slabé poptávky je pesimizmus 
spotřebitelů. Na druhé straně v řadě dalších zemí EU pozitivní signály nevidíme. Navíc se ta 
špatná nálada spotřebitelů může rozšířit do dalších ekonomik, které fungují relativně dobře, 
například do Francie, kde bude spotřebitelská poptávka pravděpodobně asociována s příznivým 
vývojem cen nemovitostí. Pokud by se růst cen nemovitostí zastavil, promítlo by se to do poklesu 
spotřebitelské poptávky. Očekává, že vývoj spotřebitelské poptávky v domácí ekonomice se bude 
vyvíjet podle předpokladů. I u nás si ovšem dovede představit nástup spotřebitelského 
pesimizmu, který by mohl způsobit, že by spotřebitelské výdaje zaostávaly za očekáváními. 
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Vyjadřuje obavy o růst konkurenceschopnosti českého průmyslu s dopadem do vývoje 
investičních výdajů. 
 
Vrchní ředitel Holman: Vyjadřuje pochybnosti o udržitelnosti dlouhodobých apreciačních 
očekávání, s důsledkem na udržitelnost negativního úrokového diferenciálu. Dokládá to historií 
úrokových diferenciálů, kdy výrazně převažoval pozitivní úrokový diferenciál mezi domácími 
sazbami a sazbami v eurozóně. Pokud nedojde k poklesu sazeb ECB, pochybuje o udržitelnosti 
domácích sazeb na stávající úrovni delší dobu. 
 
Guvernér Tůma: Sdílí názor, že i s ohledem na domácí kladnou rizikovou prémii je situace 
nižších domácích sazeb než sazeb v eurozóně mimořádná, ale vzhledem na nízkou domácí inflaci 
jsou sazby na stávající úrovni nastaveny správně. Dlouhodobě neočekává udržitelnost 
negativního úrokového diferenciálu. Poukazuje na argumentaci ECB, že měnová politika nemůže 
vykompenzovat strukturální problémy v eurozóně, ovšem na druhé straně řada institucí 
upozorňuje, že v eurozóně nejde jenom o strukturální problémy. Proto vnímá nejistotu u 
nastavení sazeb v eurozóně, kde roste tlak na jejich snížení. 
 
Vrchní ředitel Holman: Upozorňuje na asymetričnost inflačního cíle v eurozóně, který 
nevytváří až tak výrazný tlak na ECB snižovat sazby, protože podstřelování cíle není pro ECB 
takový problém jako jeho nadstřelování.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Poukazuje na to, že prakticky po celou dobu inflačního cílování se 
pohybuje inflace v eurozóně nad cílem, což je částečně možné vysvětlit strukturou ekonomiky 
v eurozóně s poukazem na její přeregulovanost a na mírné konkurenční prostředí zejména ve 
službách. 
 
Viceguvernér Singer: Souhlasí a doplňuje, že ještě nižší konkurence je v maloobchodě, kde se 
nevytváří předpoklady pro zintenzivnění konkurenčního prostředí. Vyjadřuje pocit, že 
pravděpodobnost snížení sazeb v eurozóně se zvyšuje.  
 
Guvernér Tůma: Vnímá rizika prognózy jako vyrovnaná. Za nejvýznamnější rizika považuje 
vnější vývoj a z hlediska vnitřního vývoje je to fiskální politika. Predikovatelnost vývoje 
veřejných financí je velmi obtížná. Na jedné straně jsou závazky České republiky a plán 
Ministerstva financí a vlády, na druhé straně výroky představitelů vlády, které jdou jiným 
směrem, a jejichž predikovatelnost je obtížné vyhodnotit. Nejistota o budoucím fiskálním 
impulzu se tím zvyšuje. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Připomíná signály z předstihových ukazatelů o možném zpomalení 
ekonomického růstu,  v souvislosti s možným rozpočtovým vývojem. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Vyjadřuje se ke kredibilitě fiskálního vývoje v tom smyslu, že 
možnosti fiskální expanze jsou výrazně omezené tím, jak je sestaven, a co umožňuje zákon o 
státním rozpočtu. Problém vidí v transparentnosti fiskální politiky, která se často odchyluje od 
střednědobé strategie, což znesnadňuje predikovatelnost fiskálního vývoje. Nepřeceňoval by 
výsledky předstihových ukazatelů o možném zpomalování domácího ekonomického růstu 
s dopady to rozpočtu. 
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Guvernér Tůma: Vyjadřuje se k zemědělským cenám, které byly nižší než očekávané, což může 
být důsledkem dobré loňské úrody a určitým nezanedbatelným faktorem mohou být i nízké 
úrokové sazby, které umožňují levné financování zemědělských podniků a tím i rovnoměrnější 
dodávky na trh. Pokud jde o kurz, jeho vývoj je do značné míry ovlivněn strategií velkých fondů, 
které nás zřejmě zařadily do určitého regionu, kterého jsme součástí a ve kterém investují, 
v důsledku čehož mají měny v tomto regionu tendenci pohybovat se stejným směrem. Navíc 
v aktuálním oslabení vidí určitou systematičnost, kdy typicky v létě dochází za poslední roky 
k mírnému oslabování koruny v důsledku odlivu dividend, a to navzdory dnes už dobrému 
zajišťování proti kurzovému riziku na trhu. Oslabení kurzu korigovalo silné posilování na 
začátku roku, a proto kurz v současné době nevnímá jako riziko. 
 
Vrchní ředitel Frait: K úrokovým diferenciálům poznamenává, že koncepce rizikové prémie ve 
smyslu rizikovosti ekonomiky se dá uplatnit pouze z hlediska dlouhodobých reálných úrokových 
sazeb v podmínce reálné úrokové parity. Pokud předpokládáme poměrně významné reálné 
zhodnocování, tak buď jsou reálné sazby extrémně nízké, a nebo je velmi nízká riziková prémie. 
Paradoxně u dlouhodobých nominálních úrokových sazeb se domnívá, že negativní úrokový 
diferenciál byl v posledních letech častější. U krátkodobých sazeb nemá riziková prémie 
v podmínce úrokové parity zvláštní ekonomický význam, který by se dal spojit s rizikovostí 
ekonomiky. U tříměsíčních sazeb je riziková prémie víceméně odrazem rozložení 
pravděpodobnosti vývoje kurzu v budoucích třech měsících. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Při očekávání apreciace může být riziková prémie záporná. Tu ale 
může zvýšit očekávaná volatilita. Potvrzuje se, že periody nižších výnosů českých dluhopisů než 
bundů netrvají dlouho, protože v případě nárůstu cen domácích dluhopisů začne převažovat 
obava z volatility jejich výnosu a ceny klesnou.   
 
Viceguvernér Singer: Poptávka po dluhopisech je dnes citlivější na změny sazeb než 
v minulosti z důvodu dostatku likvidity, která směřuje za vyššími výnosy. 
 
Guvernér Tůma: Vyjadřuje souhlas s tímto vlivem úrokové sazby na ceny dluhopisů. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Fenomén zvýšené korelace měnových kurzů stojí za zkoumání 
navzdory tomu, že předpoklady trhu o sladěnosti ekonomik v daném regionu mohou být chybné, 
důsledkem čehož může být současné neočekávané oslabení kurzu, zkorelované s oslabením 
v celém regionu. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Upozorňuje na problematiku PPP a na zvýšenou aktivitu Evropské 
investiční banky v oblasti financování regionů, což může znamenat zvýšený přísun finančních 
zdrojů, které možná nedokážeme přesně registrovat a měřit. 
 
Viceguvernér Singer: Upozorňuje na to, že projekty PPP nejsou kvalitní. Navíc jsou zde i 
institucionální bariéry. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Připojuje se k názoru o problematičnosti realizace projektů PPP. 
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III.  Závěrečné hlasování: 
 
Guvernér Tůma  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni   
Viceguvernér Niedermayer hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Viceguvernér Singer  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni  
Vrch. řed. Erbenová  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Frait  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Holman  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Řežábek   hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni  
 
IV.   Úkoly 
 
Nebyly uloženy. 
 
 
V.    Rozhodnutí 
 
Po projednání situační zprávy bankovní rada jednomyslně rozhodla ponechat limitní úrokovou 
sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 1,75 %. 
 
 
Zapsal: Juraj Antal, poradce bankovní rady 
  

 


