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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 27. října 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 10. situační zprávy 
  
Viceguvernér Niedermayer: Poukazuje na nejistotu v přizpůsobování se cen navázaných na růst 
cen ropy. Vyjadřuje se k nejistotám ohledně naplnění očekávaného fiskálního vývoje v letošním 
roce, který by si vyžadoval výrazné zvýšení vládních výdajů do konce roku, což by implikovalo 
nižší než očekávaný fiskální impulz v letošním roce. Poznamenává, že vysoký růst v letošním 
roce byl spojen s dosavadním negativním působením fiskálního vývoje a proto je vyznění rizik 
na příští rok jiné. V příštím roce předpokládá stimul ze strany expanzivnější fiskální politiky. 
Vyjadřuje tudíž pochybnosti o příspěvku fiskální politiky k otevírání mezery výstupu v příštím 
roce. K očekávaným měnovým podmínkám poznamenává, že nepochybně klesnou reálné sazby, 
ovšem zpochybňuje předpoklad posílení reálného kurzu v logice UIP s poukazem na podobnost 
očekávaného zahraničního a domácího inflačního vývoje. Poukazuje na obnovený optimizmus 
ohledně růstu v zemích EU v zahraničních předpovědích, jehož naplnění by také nepřispělo 
k otevírání záporné mezery výstupu. 
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále SMS): Alternativa fiskálního vývoje do značné míry 
ošetřuje nejistotu, která panuje kolem tohoto vývoje. Riziko ještě restriktivnějšího působení 
fiskální politiky je reálné. Měnové podmínky se očekávají méně uvolněné než v 7.SZ, takže působí 
na uzavírání výstupové mezery mírněji. Otevírání mezery výstupu je tudíž nutné hledat 
v negativním fiskálním impulzu, otevřenější zahraniční mezeře výstupu, negativním důchodovém 
efektu zdražení energií na spotřebu a negativním investičním efektu na hospodaření firem, s 
dopadem do nižších disponibilních zdrojů pro investice. Důchodový efekt a investiční efekty jsou 
konzistentní s dopadem cenového růstu do reálného kurzu v modelové logice. Pokud jde o 
optimizmus kolem budoucího vývoje v zahraničí, upozorňuje na možný směr nové vlády 
v Německu k důslednější liberalizaci a uplatňování reforem.      
 
Viceguvernér Singer:  Za hlavní nejistoty považuje intenzitu cenových průsaků a zahraniční 
podmínky. Táže se na jakém základě je postaven předpoklad prognózy o 50 % cenovém průsaku 
do inflačních očekávání, jaká je nejistota tohoto předpokladu a zda je vnímán základní scénář 
jako vyvážený. Také vyjadřuje pochybnosti o fiskálnímu vývoji co se týče tvorby a užití 
rezervních fondů. Předpokládá, že nerealizované výdaje by mohly být ještě vyšší než 17 mld. Kč, 
které vstupují do alternativního scénáře prognózy. Dotazuje se na důvody propadu přímých 
investic v příštím roce na polovinu. Všímá si, že úroky na spotřebitelské úvěry jsou dvakrát vyšší 
než v eurozóně, zatímco úroky na bydlení jsou na stejné úrovni. Táže se na důvody. Ptá se na 
hospodářské výsledky podniků a podíl ČEZu na nich.  
Odpověď SMS: Základní scénář, ve kterém je předpokládán 50 % průsak, a se kterým je 
konzistentní růst úrokových sazeb vnímá SMS jako vyvážený. Expertních zásahů směrem dolů 
bylo dost. Shoda byla v tom, že taktické aspekty a úvahy nad komunikační strategií, které by 
opravňovaly vyhladit doporučení z hlediska úrokových sazeb, ponechá sekce případně na 
bankovní radě. Sekce v souladu s prognózou a symetrickým vnímáním rizik proto doporučuje 
zvýšení sazeb. Riziko, že nerealizované výdaje mohou přesáhnout 17 mld. Kč je reálné. Pokud jde 
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o rozdíly v úrocích na spotřebitelské úvěry, částečným vysvětlením by mohlo být, že větší 
zahraniční trh může uplatňovat výnosy z rozsahu a udržovat tak nižší úroky. Navíc poptávka po 
službách bankovního sektoru může být u nás nižší. Stejná úroveň úroků na bydlení tak může být 
pouze dočasným jevem. Hospodářské výsledky ČEZu SMS neviděla, meziročně se zlepšily 
výsledky v podnikové sféře jen v segmentu veřejných podniků, v soukromých podnicích se 
výsledky meziročně zhoršily.  
 
Viceguvernér Singer: Táže se, zda za hypotézou o dražším bankovnictví u nás stojí nějaká 
úvaha o počtu poboček a zaměstnanců na 1000 obyvatel a výši mezd.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová:  Upozorňuje na to, že u spotřebitelských úvěrů je stejně velký 
sektor nebankovní na rozdíl od hypoték a svým způsobem je trh spotřebitelských úvěrů 
konkurenčnější než trh hypoték. 
Odpověď SMS: Vysvětlením může být vyšší riziková přirážka. Vývoj klasifikovaných úvěrů u 
hypoték ve srovnání se spotřebitelskými úvěry je s tím konzistentní. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Rizikovou přirážku považuje za lepší vysvětlení než výnosy 
z rozsahu.     
 
Vrchní ředitel Holman: Považuje odhad růstu potenciálního produktu na úrovni 4 % za příliš 
optimistický. Nepovažuje za reálné, že by ekonomika, která je tak přeregulovaná, a má takovou 
strukturální nezaměstnanost, tak neflexibilní pracovní trhy a tak vysokou daňovou zátěž, mohla 
potenciálně růst tímto tempem. Táže se, zda existují náznaky, že by 5 % růst HDP mohl být 
revidován směrem dolů. Dotazuje se na důvody předpokladu o zpomalení tempa posilování 
rovnovážného reálného kurzu. Poznamenává, že očekávání trhu ani vývoj ekonomiky toto 
zpomalování nesignalizují. Táže se, zda existuje hypotéza kam doroste naše cenová hladina 
v porovnání s cenovou hladinou vyspělých zemí EU. Za pozitivní považuje posun v 10.SZ pokud 
jde o hodnocení cenového vývoje ropy směrem nahoru, což odpovídá více realitě. Upozorňuje 
však na to, že se nedostatečně diskutuje o možnosti využití výjimky, v rámci které by měnová 
politika nereagovala na růst cen ropy. Poukazuje na to, že růst cen ropy vyvolává jak proinflační 
tlaky, tak zároveň tlaky protiinflační  vyplývající z možného  poklesu zahraniční poptávky. Táže 
se, zda je evidentní, že výsledný efekt bude nutně proinflační. Dále se dotazuje na možnost 
vzniku bubliny na trhu nemovitostí s poukazem na pokračující rychlý růst cen pozemků ve 
srovnání se zpomalujícím růstem cen nemovitostí, který se zastavuje.  
Odpověď SMS: Odhad tempa růstu potenciálního produktu byl proveden standardním způsobem. 
I alternativní odhad přes produkční funkci se posunul ke 4%. Rigidity růstové možnosti omezují, 
ale odhady naznačují, že potenciální růst je kolem 4% navzdory těmto rigiditám. Žádné nové 
informace o možné revizi růstu HDP nejsou k dispozici. Pokud jde o výjimkování nákladového 
šoku, tu můžeme aplikovat na primární efekty a ty v horizontu měnové politiky s výjimkou zvýšení 
cen elektřiny vyprchají. Modelová kalibrace a empirické odhady signalizují, že proinflační růst 
cen ropy převáží nad protiinflačním dopadem růstu cen ropy na zahraniční a domácí poptávku. 
Rozdílné tempo růstu cen pozemků a rezidenčních nemovitostí je dáno hlavně růstem cen 
pozemků určených pro komerční využití. SMS to v současné době nehodnotí jako výrazné riziko 
pro budoucí vývoj HDP a inflace.   
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Vrchní ředitel Frait: Táže se na rozdíl mezi investičními a kapitálovými výdaji a v čem jsou 
rizika nenaplňování těchto výdajů. Upozorňuje na plány rozšíření modelu o mzdovou Phillipsovu 
křivku, což by mohlo mít pozitivní dopad na výkonnost modelu. Poukazuje na poměrně výraznou 
změnu očekávaného tempa zhodnocování reálného rovnovážného kurzu klesajícího od dnešních  
2,2% oproti 4% až 5% tempům pozorovaným v minulosti. Táže se na adekvátnost těchto 
očekávání. 
Odpověď SMS: Investiční výdaje představují totožné finanční toky jako kapitálové výdaje 
vyjádřené v jiné metodologii. Z 95% je to stejná kategorie, nejvýznamnější odlišnou položkou 
jsou zbrojní výdaje. Pokud jde o nenaplňování těchto výdajů, klesají zejména infrastrukturní 
investice a investice do životního prostředí. Předpoklad poklesu tempa reálného zhodnocování je 
považován za standardní, v minulosti byl spíš problém vysvětlit tempo reálného zhodnocování 
kolem 4%-5% Balassa-Samuelsonovým efektem, proto se přidával efekt zlepšujících se směnných 
relací, či vliv deregulací, které mají spíš dočasný charakter. Mzdová Phillipsova křivka by mohla 
predikční schopnosti modelu zlepšit, na toto téma bude uspořádána prezentace pro členy 
bankovní rady.     
 
Vrchní ředitel Řežábek: Táže se, do jaké míry je do očekávaného vývoje ekonomiky 
v Německu zahrnut tamní aktuální povolební politický vývoj. Dále se dotazuje, do jaké míry se 
může vývoj již snižujících se cen nemovitostí promítat do budoucího vývoje HDP a inflace. Táže 
se, z čeho pramení optimizmus o schopnosti státu naplňovat plánované výdaje. 
 
Odpověď SMS: viz výše. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová:  Žádá podrobnější komentář k trhu práce. Poukazuje na to, že 
patrná tendence rostoucí poptávky po práci není zároveň patrná v segmentu registrované 
nezaměstnanosti a volných pracovních míst, které jsou spíše dílem institucionální změny. Táže 
se, zda existuje o tomto nesouladu podpora v datech. Souhlasí s rizikem fiskálního vývoje, 
pochybuje, že vláda vygeneruje poptávkově relevantní výdaj do konce roku ve výši, kterou 
předpokládá prognóza.  
 
Odpověď SMS: Celková zaměstnanost v ekonomice roste tempem které jsme poměrně dlouho 
nepozorovali, ovšem zvýšená poptávka po práci se realizuje mimo segment registrovaných 
nezaměstnaných a oficiálně nahlášených volných pracovních míst. Klesá nový příliv do 
nezaměstnanosti a může růst zaměstnávání zahraničních pracovníků, což koresponduje s růstem 
stavebnictví, kde je jejich podíl vysoký. Růst zaměstnanosti může částečně čerpat i ze sankčně 
vyřazených z registrované nezaměstnanosti, jejichž motivace hledat práci může po ztrátě podpory 
vzrůst a v podmínkách rychlého ekonomického růstu mohou být v hledání práce úspěšní. 
 
 
II.   Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Viceguvernér Singer:  Konstatuje, že prognóza plně zhodnocuje, že došlo ke stagflačnímu šoku. 
Vnímá čtyři alternativy k doporučovanému zvýšení sazeb. První je ponechání sazeb doprovázené 
komunikací o výhledovém zvyšování sazeb, druhou je odložení zvýšení, třetí je nezvýšení a 
čtvrtou je vyjímkování celého vývoje. Vyjadřuje se k první alternativě ponechání sazeb a 
doporučení SMS, nevidí výrazné náklady žádné z těchto variant. Ve prospěch ponechání sazeb 
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hovoří soulad s tržními očekáváními, soulad s ostatními centrálními bankami kolem nás. Proti 
ponechání sazeb hovoří zejména nedostatek očekávaných nových informací do konce roku, které 
by mohly snížit nejistotu o budoucím vývoji. Dalším argumentem proti ponechání je 
autonomnost rozhodování a důvěra odborů o udržitelnosti cenové úrovně na očekávaných 
hodnotách, s očekávaným růstem sazeb. Vyjadřuje názor, že za těchto předpokladů 
superkredibilita centrální banky cenovým průsakům výrazně brání, neboť odbory jsou ochotné 
nepřenášet růst cen do mzdového vyjednávání způsobem, který byl běžný v minulosti. Pro 
zvýšení sazeb hovoří posun k větší symetričnosti v pravděpodobnosti dalších změn úrokových 
sazeb jedním nebo druhým směrem a možnost udržení inflace kolem cíle pomocí nominální 
kurzové apreciace. Argumenty proti zvýšení sazeb vidí v překvapení trhu a neočekávaném 
poklesu cen ropy.      
 
Viceguvernér Niedermayer: Rozděluje nové informace na ty velmi pravděpodobné, méně 
pravděpodobné a velmi nejisté. Za velmi pravděpodobné faktory zvyšující inflaci považuje 
nákladové faktory ve formě růstu cen energií a technické faktory jako je výpadek nájemného, kde 
by mohly figurovat i zemědělské ceny, kterých zvýšená volatilita způsobuje volatilitu jejich 
meziročních růstů ale které jsou aktuálně pod svou dlouhodobou úrovní. Poukazuje i na vývoj 
inflace průmyslových cen, ze které už například vypadl růst cen oceli, který se ovšem neprojevil 
růstem spotřebitelských cen. Vývoj inflace producentských cen tudíž nyní vypadá příznivě, 
ovšem předcházející růsty cen snižující zisky podniků vytváří implicitní tlak na růst CPI. Za 
pravděpodobné, i když ne velmi, považuje pokračování ekonomického růstu, jehož riziko 
spatřuje v možném poklesu reálných mezd. Za pravděpodobné považuje, že fiskální politika bude 
v příštím roce působit mírně expanzivně s poukazem na neúmyslně velmi restriktivní fiskál 
v letošním roce a prohlášení předsedy vlády Paroubka o vhodném objemu dluhu ve výši 60% 
HDP. Nadále považuje ekonomiku za nízkoinflační, velkou nejistotu vnímá v možném vývoji 
mezd a kurzu. Vyjadřuje pochybnosti ohledně reakce kurzu na změnu nominálních úrokových 
sazeb a úrokového diferenciálu. K prognóze poznamenává, že existují známé a hmatatelné 
faktory, které ji tlačí nahoru i při zapojení přijatelného maxima mechanizmů, které ji naopak 
tlumí. U měnověpolitického rozhodnutí se jedná o to jak moc necháme reálné sazby propadnout. 
Dočasné nezvýšení sazeb by mělo být něčím zdůvodněno. Jako vzadhledící centrální banka by 
působilo zdůvodnění čekáním na informace. Růst cen energií vnímá jako důsledek rostoucí 
poptávky zejména asijských ekonomik po energiích a nikoliv jako omezení nabídky ropy, který 
bude trvat poměrně dlouho. Ovšem na druhé straně roste nabídka levného zboží zejména z Číny, 
která tlačí na pokles cen a vytváří tak nízkoinflační prostředí, na které centrální banky reagují 
nízkými úrokovými sazbami. Tyto faktory mají stejnou příčinu a tudíž by rozsáhlé výjimkování 
dopadu nárůstu cen energií bylo značně asymetrickým chováním.  
 
Vrchní ředitel Frait: Poznamenává, že poptávkové Keynesiánské modely, na kterých stojí i 
predikční model, neumí moc pracovat s nabídkovými šoky, kterým čelíme. Nabídkový šok vede 
k růstu inflačních očekávání a tím pádem k růstu politicky neutrálních sazeb bez ohledu na zdroj 
růstu inflace. Za klíčovou otázku považuje, zda inflační šok spojený s růstem cen energií vyvolá 
posun v dlouhodobějším trendu inflace. Ten se poměřuje s nominálními sazbami abychom dostali 
sazby reálné. Otázkou je, zda inflace, která byla dlouhodobě pod cílem se po tomto šoku dostane 
blíž k cíli. Pokud k tomu dojde, tak zvýšení sazeb je zcela adekvátní. Za hlavní riziko považuje, 
že nárůst inflace bude pouze dočasný, k žádné změně dlouhodobého trendu inflace nedojde a jak 
pokles poptávky tak případné nominální zhodnocení koruny povede k návratu inflace zpět pod 
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cílovou hodnotu a v podstatě k žádnému poklesu reálných sazeb nedojde. Ostatní centrální banky 
jsou v podobné situaci jako my. Vyčkávání na intenzitu sekundárních dopadů nemusí být 
dvouměsíční, ale i půlroční. Druhou variantou je, že se centrální banka raději pojistí okamžitým 
zvýšením sazeb a bude tak tlačit inflační očekávání dolů nebo je držet na stávajících hodnotách. 
Za výrazné riziko považuje nominální zhodnocení koruny. Opět poukazuje na to, že průměrné 
roční zhodnocování za posledních pět, šest let a možná déle se pohybuje kolem 4% až 5% a 
téměř celé probíhá přes nominální zhodnocování. Je to zřejmě odrazem mechanizmů, které jsou 
v ekonomice zabudovány. Upozorňuje na předpoklad prognózy, že v dalších obdobích bude toto 
reálné zhodnocování 2% a nižší, které se má projevit v 1% a nižším nominálním zhodnocování, 
což představuje v podstatě stabilitu nominálního kurzu. Protože je nejistota odhadu reálného 
rovnovážného zhodnocování výrazná, doporučuje neignorovat historický vývoj s poměrně 
vysokým reálným zhodnocováním. S poukazem na historická tempa nominálního zhodnocování 
se podivuje nad předpokladem nominální stability pro další období, což by představovalo 
razantní změnu chování a fungování ekonomiky. S ohledem na naší antiinflační kredibilitu, volné 
kapacity v ekonomice, absenci poptávkových tlaků a negativní příspěvek zahraniční poptávky 
preferuje s růstem sazeb počkat. Navíc očekává, že FED bude prosazovat pod novým vedením 
politiku slabého dolaru, což také představuje protiinflační riziko.        
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Konstatuje souběh nákladového šoku s prudkým poklesem 
reálných sazeb a vysokého ekonomického růstu, který z akademického pohledu implikuje růst 
nominálních sazeb. Na druhé straně poznamenává, že pokud jde o domácí faktory, je těžké najít 
významnější poptávkové tlaky a nějaký věrohodný a pravděpodobný popis jak by se měly 
rozvinout. Poukazuje na zkušenost s historicky nízkými průsaky daní, nákladových šoků či 
kurzu, snad s výjimkou extrémní epizody v roce 2002, s upozorněním, že to neznamená, že se 
situace nemůže změnit. Vyjadřuje názor, že se nejedná o krátkodobý, ojedinělý nabídkový šok. 
Jinak než prostřednictvím mezd a jejich větší pružnosti, nebo depreciací nominálního kurzu se 
tento šok neprojeví. Nepozoruje významné tlaky na růst mezd, spotřeba domácností má zůstat 
utlumená, poroste pomaleji než jsme předpokládali v červenci, růst reálného disponibilního 
důchodu bude slabší. Předpokládaná struktura růstu se pořád významně a ještě více než 
v minulosti vychyluje směrem k růstu, který negeneruje snadno poptávkovou inflaci. 
Předpokládá, že rizika fiskálního vývoje jsou protiinflační, fiskální impulz očekává negativní i 
v příštím roce navzdory expanzivním plánům vlády. Poukazuje na riziko nominálního 
zhodnocení koruny, přitom v základním scénáři koruna oslabuje. Připomíná možné dopady 
globálních nerovnováh do globálního zpomalení ekonomického růstu. Čím déle tyto 
nerovnováhy trvají, tím větší může být jejich korekce pokud nebude spořádaná. Neočekává 
významnější zrychlení celosvětové poptávky, které by generovalo poptávkové tlaky ze zahraničí.    
 
Vrchní ředitel Holman:  Konstatuje, že jedinými výraznými tlaky v základním scénáři prognózy 
jsou ceny ropy a uzavírání mezery výstupu, zatímco možnému posilování kurzu není věnována 
dostatečná pozornost. S poukazem na přibližně 1,7 krát vyšší náročnost domácí ekonomiky na 
primární paliva než u průměru EU konstatuje, že v případě ropného šoku půjde zřejmě o 
asymetrický šok. Tento vývoj by měl na první pohled podněcovat ke zvýšení úrokových sazeb. 
Na druhé straně postrádá konzistentní debatu o tom, zda má měnová politika reagovat na ceny 
ropy. Vyjadřuje názor, že měnová politika by pokud možno neměla reagovat na růst cen ropy, 
protože se přes snížení reálných mezd ekonomika s tímto šokem přirozeně vypořádává. Dotazuje 
se, proč by se měly výjimkovat primární a nikoliv sekundární dopady růstu cen ropy. 
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Systematickou chybu v prognostickém aparátu vidí v používání nízkých cen ropy několik 
měsíců, po jejichž přehodnocení implikuje model růst sazeb. Za další systematickou chybu 
v prognostickém aparátu považuje příliš nízkou prognózu posilování reálného kurzu a možná i 
nominálního kurzu. Táže se, nakolik prognóza vychází z hypotézy konvergence relativní cenové 
hladiny. Domnívá se, že naše cenová hladina je ve srovnání s vyspělejšími zeměmi EU velmi 
nízká a proto je možné očekávat vyšší zhodnocování reálného kurzu než předpokládá prognóza. 
V režimu flexibilního kurzu bude probíhat přes nominální zhodnocování a nikoliv přes inflační 
diferenciál. Přes inflační diferenciál bude probíhat až vstoupíme do ERM2, éra nominálního 
posilování zatím ještě neskončila. Dočasně jsme zastavili nominální posilování prostřednictvím 
negativního úrokového diferenciálu, předpokládá, že po zvýšení sazeb bude koruna opět 
posilovat. Na posilování koruny bude mít navíc vliv i příliv zahraničních investic a příznivý stav 
ekonomiky. Vyjadřuje názor, že ČNB de facto přislíbila trhu stabilitu sazeb až do poloviny roku 
2006 a tím ukotvila očekávání trhu. Tudíž rozhodnutí o dřívějším zvýšení sazeb by bylo pro trh 
překvapením. Trh může navíc předpokládat, že využijeme na nákladový šok výjimku. Souhlasí se 
stanoviskem v měnověpolitickém doporučení, že riziko z prodlení ve zvyšování sazeb je malé. 
Klade si otázku, zda už nenastaly procesy fiskální expanze, které by mohly vyvést fiskální vývoj 
z restriktivního působení. Nesouhlasí s názorem, že zvýšení sazeb pouze napravuje snížení 
z minulosti, a poukazuje na to, že snížení sazeb vyvolalo ekonomické procesy, které by se jinak 
nerozběhly. Každá změna úrokové sazby nastartuje určitou změnu rozhodování a určité procesy, 
které jsou svým způsobem nevratné. Konstatuje, že signálem pro zvýšení sazeb by bylo zejména 
zvýšení sazeb ECB. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Vyjadřuje pochybnosti o dopadu fiskálu na inflaci a HDP. Ekonomika 
je na ropný šok podstatně lépe připravena než  ekonomiky  v 70. letech. Na tuzemském trhu 
těžko nalezneme významnější poptávkové tlaky. Doporučuje zamyslet se nad podkladem pro 
tiskovou konferenci v případě, že by se akceptovalo doporučení tak, jak je uvedeno v prognóze z 
důvodu jejich nesouladu. Diskuzi o možné výjimce nákladového šoku považuje za relevantní.  
 
Guvernér Tůma: Pro zachování sazeb hovoří skutečnost, že jsme nadále pod potenciálem, což 
souvisí s tím, že nepozorujeme poptávkové tlaky a ani je v horizontu měnové politiky 
neočekáváme. Vyšší ceny energií mají dvojí dopad, na jedné straně tlačí na růst inflace, na druhé 
straně snižují disponibilní příjmy. I s ohledem na slušnou kredibilitu je možně očekávat nízký 
průsak růstu cen energií do inflačních očekávání. Pokud jde o komunikaci a překvapení trhu 
vyjadřuje přesvědčení, že trh bude akceptovat případné zvýšení sazeb, které je v souladu s 
prognózou. Souhlasí s názorem, že růst cen ropy patří mezi výjimkovatelné položky, ovšem mezi 
primárními a sekundárními dopady vidí striktní rozdíl. Centrální banky výjimkují primární dopad 
a na sekundární dopad, který se promítá přes inflační očekávání do dalších cenových okruhů, 
centrální banky reagují. Riziko je v tom, že je těžké odhadnout intenzitu sekundárních dopadů, 
které se projeví až v budoucnu. Není proto optimální čekat, nechat inflaci růst na ještě vyšší 
hladinu a reagovat až se sekundární dopady projeví. Pokud jde o reálnou rovnovážnou apreciaci 
poznamenává, že modelový aparát pracuje s poměrně dobře vyargumentovanými předpoklady o 
její výši a jejím klesajícím tempu. Průměr devadesátých let je mezi 4-5%, období posledních pěti 
let bylo významně ovlivněno depreciací dolaru. Výše reálné rovnovážné apreciace je poměrně 
dobře spočitatelná. Kromě Balassa-Samuelson efektu do ní vstupují i směnné relace a deregulace, 
které ovšem postupně vypadávají a reálná rovnovážná apreciace směruje k předpokládaným 
dvěma procentům a nižším hodnotám, které je možné vysvětlit snižujícím se Balassa-
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Samuelsonovým efektem, který je konzistentní s postupnou konvergencí domácí ekonomiky. 
Upozorňuje na to, že přes jaký kanál probíhá reálná apreciace spíš než na kurzovém režimu 
závisí na inflačním diferenciálu. Silná nominální apreciace v minulosti byla doprovázena nízkou 
domácí inflací ve srovnání se zahraniční inflací. Nízká domácí inflace tlumí dopad kurzové 
složky reálné apreciace, což je konzistentní s předpokládanou výší rovnovážné reálné apreciace a 
pohybem reálné apreciace kolem ní. Stejně tak je vyšší předpokládaná inflace v budoucnosti ve 
srovnání se zahraniční inflací konzistentní s relativní stabilitou nominálního kurzu. Nelze ovšem 
vyloučit i variantu, že nominální apreciace bude z nějakých důvodů pokračovat a reálná 
apreciace bude dále probíhat přes nominální apreciaci. Vrací se k diskuzi o intenzitě průsaku cen 
energií. Vyjadřuje přesvědčení, že  průsak nebude nulový, protože nelze očekávat 
superkredibilitu centrální banky, kdy centrální banka dokonale řídí očekávání. Nejistota ohledně 
intenzity průsaku je velká, mohla by se pohybovat mezi 20-50%. Připomíná, proč se momentálně 
nacházíme na tak nízkých sazbách. Konstatuje, že jsme se na ně dostali v důsledku výjimečné 
situace rychlé nominální apreciace a významné výstupové mezery. Poznamenává, že vyšší 
úroveň politicky neutrálních sazeb by se měla brát do úvah o správném nastavení a udržitelnosti 
dnešních nízkých úrokových sazeb.   
 
Viceguvernér Singer: Vyjadřuje názor, že nulový průsak odpovídá ploché nabídkové křivce, 
která nemůže být trvalým jevem.  Upozorňuje, že průsak se může pohybovat mezi nulou a 
nekonečnem a ne nulou a stem, jak vyplývá z dosavadní debaty. Skutečnost, že se v poslední 
době ekonomiky dobře vypořádávají s nabídkovým šokem je dáno schopností centrálních bank 
udržet inflační očekávání, což je docela křehká hodnota. Vnímá dvě možné chyby modelu. První 
je odhad potenciálního produktu a druhou je predikce nominálního kurzu. S ohledem na relativně 
přesné predikce kurzu v poslední době a na nepozorovatelnost potenciálního produktu má 
tendenci důvěřovat spíše predikci kurzu, který v delším horizontu v prognóze oslabuje. 
Upozorňuje na možnost silné reakce nominálního kurzu na vyšší úrokový diferenciál. Poukazuje 
na to, že kurz koruny nemusí jen posilovat, ale naopak může v období globálního přebytku 
likvidity projevujícímu se i vyšší obousměrnou citlivostí vůči inflačnímu diferenciálu začít i 
oslabovat, zvláště, pokud by došlo k rozšíření úrokového diferenciálu. Z tohoto důvodu vnímá 
predikci kurzu, který oslabuje jako věrohodnou. Pozdější korekce sazeb by pak v takovém 
případě musela být razantnější, a proto je lépe učinit změnu dříve. 
             
Vrchní ředitel Frait: Oceňuje debatu. Učebnicové tvrzení, že centrální banka by neměla 
reagovat na nabídkové šoky se týká reálných sazeb, které by centrální banka neměla zvyšovat 
v reakci na růst cen ropy. Ovšem pokud nereaguje nominálními sazbami, tak nechává reálné 
sazby klesat. Uznává, že pokud by nabídkový šok změnil trend v inflaci, tak by bylo potřebné 
nominální sazby zvýšit. Průsak může být i negativní, pokud dochází k trendovému posilování 
nominálního kurzu. Vyjadřuje názor, že reálné zhodnocování může být větší, což neimplikuje 
automaticky vyšší nominální zhodnocování. Může to být signál pro vyšší inflaci. Důvod 
možného vyššího reálného zhodnocování vidí ve zhodnocování reálného kurzu i v období po roce 
2000 ve výši 4,6%. Koncept Balassa-Samuelson efektu nepovažuje za vhodný. Za 
zhodnocováním stojí strukturální změny jako je odstraňování tržních distorzí, odstraňování 
neefektivností, zlepšený marketing a jiné změny. Poukazuje na empirické analýzy, které 
potvrzují, že reálné zhodnocování v domácí ekonomice je nevysvětlitelné pouze Balassa-
Samuelsonovým efektem. Připomíná práci autorů Čiháka a Holuba, poukazem na ERDI 
(exchange rate deviation index) gap, kdy vzhledem k relativnímu HDP na osobu měla domácí 
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ekonomika nezvykle nízkou cenovou hladinu. Část reálného zhodnocování může odstraňovat 
tento ERDI gap, který neumíme moc dobře vysvětlit. Doporučuje proto držet se spíše trendu 
v reálném zhodnocování než odhadovat co by mohlo stát za změnou tohoto trendu. Pokud jde o 
stávající úroveň sazeb argumentuje, že ta je přirozená a souvisí s tím, že v ekonomice 
s nominálním a reálným zhodnocováním by měly být nominální sazby relativně nízké.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Zaměřuje se na strukturu cen v souvislosti s diskuzí o ERDI. 
Poznamenává, že cenová hladina obchodovatelného zboží je vyšší než v okolních ekonomikách, 
zatímco cenová hladina veřejných služeb je nižší a tady vidí prostor pro cenový růst. Vyjadřuje 
se k podmínkám urychlení světové inflace s poukazem na dostatečnou likviditu. V domácí 
ekonomice zmiňuje dostatek transakčních peněz, ovšem upozorňuje na možné problémy 
argumentace o udržitelnosti sazeb na stávající úrovni při ekonomickém růstu 4-5% a inflaci 
blížící se 3,5%. V kurzovém vývoji nevidí prostor pro nominální apreciaci s ohledem na 
očekávaný růst úrokových sazeb ve světě a při nízkých domácích úrokových sazbách a zřejmě 
rostoucímu zápornému úrokovému diferenciálu. Poznamenává, že v případě, že prognóza bude 
považována za vychýlenou, tak bude důležité v komunikaci s veřejností argumentovat, kterým 
směrem je vychýlená a proč. Stejně tak v případě, že prognóza nebude vnímána jako vychýlená, 
tak nezvýšení sazeb si bude také vyžadovat silnou argumentaci v komunikaci s veřejností. 
Upozorňuje, že informace, které posunuly prognózu jsou dva měsíce staré. V této souvislosti 
poukazuje na nedostatečné vyhodnocení inflačních rizik v rozhodování před měsícem.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Vyjadřuje přesvědčení, že centrální banka by byla schopna 
vysvětlit rozhodnutí ponechat sazby nezměněné i ve světle nové prognózy. Očekává, že samotné 
zveřejnění prognózy inflace v obvyklé podobě se odrazí ve sklonu výnosové křivky a bude tudíž 
možné počkat se zvedáním sazeb. V období nejistoty dává na zváženou zaměřit pozornost na 
jádrovou inflaci, která umožní skloubit transparentnost s neochotou odhalit tuto nejistotu. 
Poznamenává, že prognózovaný růst jádrové inflace však tuto variantu relativizuje.  Předpokládá, 
že FED bude pokračovat ve zvyšování sazeb, ECB se váhavě přidá a je otázkou jestli je máme 
předbíhat.     
 
Guvernér Tůma: Poukazuje na vyjádření bývalých centrálních bankéřů, která mohou být 
přínosnější než vyjádření centrálních bankéřů ve funkci, které mohou být zkreslené. Ta říkají, že 
v období zvýšené nejistoty je dobré nevzdalovat se od očekávané trajektorie sazeb. Měnová 
politika potom musí v budoucnu reagovat rychlejším růstem sazeb na vyšší úroveň. Za 
konzistentní a komunikačně komfortnější i přes překvapení trhu považuje, v souladu s předešlými 
rozhodnutími, komunikovat v souladu s prognózou a nezpochybňovat ji. Navíc když jsou 
nominální úrokové sazby na tak mimořádně nízkých hodnotách.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Klade si otázku do jaké míry je možné očekávat revizi růstu HDP.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Poznamenává, že případná korekce růstu HDP v desetinách 
procentních bodů nemá na vyznění prognózy významný dopad. Vyjadřuje názor, že prognóza 
bude pro trhy velkým překvapením. A to byly v prognóze provedeny velmi razantní úpravy 
směrem ke snížení. Vyjadřuje názor, že v případě nezvýšení úrokových sazeb by se příště 
rozhodovalo mezi zvýšením o 25 bazických bodů a 50 bazických bodů. 
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Vrchní ředitelka Erbenová: Poznamenává, že mezera výstupu byla přehodnocena o 0,3 p.b a 
určitý dopad na prognózu to má. Z tohoto důvodu je možné očekávat, že dopad případné revize 
HDP na prognózu nebude zanedbatelný. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Upozorňuje na to, že část případné revize HDP by se projevila 
v přizpůsobení potenciálního produktu, a tudíž by se nepromítla v plné výši ve změně výstupové 
mezery. 
 
Vrchní ředitel Holman: Poznamenává, že prognóza není pro rozhodování závazná. 
 
Guvernér Tůma: Souhlasí, ovšem je to významná opora pro rozhodování.  
 
Viceguvernér Singer: Nemá silný důvod zpochybňovat prognózu. I kdyby se protiinflační 
fiskální impulz zvětšil na dvojnásobek, tak bude model implikovat růst sazeb už ve stávajícím 
čtvrtletí.   
 
Viceguvernér Niedermayer: Poznamenává, že nepodmíněná prognóza poskytuje nejlepší odhad 
budoucího vývoje za  daného stavu vědění, včetně vývoje úrokových sazeb.  
 
 
III.   Závěrečné hlasování: 
 
Guvernér Tůma  hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b.   
Viceguvernér Niedermayer hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Viceguvernér Singer  hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b.  
Vrch. řed. Erbenová  hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
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 rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů zvýšit limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 0,25 procentního bodu na úroveň 2 % 
s účinností od 31. října 2005. Zároveň rozhodla ve stejném rozsahu zvýšit diskontní a lombardní 
sazbu na 1 %, respektive 3 %. Pro toto rozhodnutí hlasovali čtyři členové bankovní rady, tři 
členové hlasovali pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni. 
 
Zapsal: Juraj Antal, poradce bankovní rady 
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