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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 24. listopadu 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 
 
1. Diskuse navazující na prezentaci 11. situační zprávy 
 
Viceguvernér Niedermayer: Jak rozsáhlé snížení primárních dopadů vyšších spotřebních daní 
na cigarety se předpokládá v souvislosti s novým cenovým věstníkem ministerstva financí? Jak 
se případně změní rozložení těchto dopadů v čase? Jak velký příliv kapitálu očekáváme letos 
v platební bilanci po očištění o privatizační toky a reinvestované zisky? Reprodukuje názor 
rakouského ekonoma z Bank Austria Creditanstal, podle kterého úroková statistika ECB v oblasti 
spotřebních úvěrů nereflektuje skutečnou cenu úvěrů. Do jaké míry věříme úrokovým statistikám 
spotřebitelských úvěrů? 
Odpověď Sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Z celkového letošního objemu PZI (více než 
200 mld. Kč) tvoří cca 100 mld. Kč privatizační toky. Zbytek je z cca 80 % představován 
reinvestovaným ziskem. Na příliv nových investic zbývá tedy cca 20 mld. Kč, což je o poznání 
méně než v minulém roce. 
U nákladů spotřebitelských úvěrů je třeba vzít v úvahu, že z ekonomického hlediska jsou 
relevantní jak úroky, tak i poplatky. V rámci harmonizovaných statistik se sleduje tzv. 
reprodukční cena úvěru, která zohledňuje jak úrokovou sazbu, tak i poplatky spojené s úvěrem. 
Statistika pracuje pomocí váženého průměru (dle objemu úvěrů) jak se splatností, tak i s 
periodicitou placení úroku. Je obtížné si představit, kde by v tomto standardizovaném přístupu 
mohl vzniknout nějaký šum či zkreslení. Je ovšem nutné brát v úvahu rozdílnost nových úvěrů a 
celkového stavu úvěrů. Nové úvěry, které jsou krátkodobější, se více „točí“ a např. kontokorentní 
úvěry mají v rámci nových úvěrů mnohem větší váhu než na celkovém stavu úvěrů. U nových 
úvěrů přešla ČNB počátkem roku 2004 na harmonizovanou metodiku. V jejím rámci je vahou 
výše nově uzavřeného obchodu (úvěru), nikoliv čerpaný rozsah úvěru. 
Ministerstvo financí právě vydalo nový cenový věstník. Růst cen cigaret bude nižší než v 
předchozím věstníku, který obsahoval zvýšení cen o plný efekt růstu spotřební daně. Konkrétně: 
ceny cigaret Marlboro se zvýší pouze asi o polovinu růstu spotřební daně. Nejprodávanější 
cigarety (Sparta a Petra) se vrátí na původní cenovou úroveň. Cigarety Start již zdražily plně o 
zvýšenou daň. Celkový efekt růstu spotřebních daní na inflaci bude nižší než bylo původně 
uvažováno; o jeho časovém rozložení panuje stále nejistota. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Tyto čtyři značky tvoří veškeré zastoupení cigaret ve spotřebním 
koši? 
Odpověď SMS: Ano. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Nejistota se tedy týká celkového dopadu zvýšení spotřební daně na 
inflaci nebo jeho rozložení v čase?  
Odpověď SMS: Obojího. Do hry vstupuje nová nejistota. V období platnosti původního cenového 
věstníku (červenec – říjen), který obsahoval zvýšení cen o plný dopad růstu daně, se vyráběné 
cigarety musely kolkovat kolkem v hodnotě dle tehdy platného ceníku. Tyto cigarety se dříve či 
později na trhu objevit musí. 
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Viceguvernér Niedermayer: Takže věstník platí pro nově vyrobené cigarety v daném období? 
Odpověď SMS: Ano. 
 
Viceguvernér Niedermayer: A jak často se věstník může měnit? 
Odpověď SMS: Kdykoliv, na žádost producenta. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Jde tedy o ceny kolků v inkriminovanou dobu, nikoliv o prodejní 
ceny cigaret? 
Odpověď SMS: Věstník je o prodejních cenách cigaret, které byly vyrobeny v době platnosti 
tohoto věstníku. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Takže dnes se ještě prodávají cigarety se starými cenami kolků. 
Poté se zřejmě začnou prodávat ty nejdražší cigarety, pokud je výrobce nezničí. 
Odpověď SMS: Nebo si je výrobce může prozatím ponechat a na trh dát až v roce 2006, kdy bude 
další zvýšení spotřební daně. Mezitím by mohl prodávat levnější aktuálně vyrobené cigarety. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Jaký by byl dopad nového věstníku na inflaci? 
Odpověď SMS: V prognóze je původně efekt odhadnut na 0,5 %. Nyní se tedy pohybujeme mezi 
0,5 % a nulou. Dopad věstníku ještě nebyl přesně analyzován, lze ale předpokládat, že by se 
mohlo jednat zhruba o polovinu původního odhadu. Přesnější propočet bude součástí příští 
situační zprávy (dále jen SZ). 
 
Vrchní ředitel Frait: Nelze vysvětlit ochotu výrobců cigaret k poklesu svých marží například 
poklesem cen tabáku jako suroviny? 
 
Viceguvernér M. Singer: Nelze předpokládat, že by klesla cena tabáku na světových trzích. 
Hlavní světový producent kvalitního tabáku - Zimbabwe - se potýká s hospodářskými potížemi. 
V důsledku toho je stále obtížnější nakoupit kvalitní surovinu. Nicméně cena tabáku tvoří méně 
než čtvrtinu ceny cigaret. 
 
Viceguvernér Singer: Většina kapitol SZ obsahuje ucelený příběh, avšak u platební bilance toto 
postrádá. Popis platební bilance je spíše řadou vágně spolu souvisejících čísel bez pokusu o 
ucelený pohled. Ocenil pasáž týkající se cen ropy a postřehu o významu WTI. Táže se na vztah 
mezi českými a německými exporty – jsou komplementy nebo substituty? 
Odpověď SMS: Komentář k platební bilanci vnímá SMS jako podnět do dalších SZ, ve kterých se 
pokusí ekonomickou historku lépe zformulovat. 
Evidence SMS nasvědčuje tomu, že české a německé vývozy jsou perfektně korelované; jedná se 
tedy o komplementy. 
 
Vrchní ředitel Frait: Jak se vyvíjela výnosová křivka eura po sérii prohlášení prezidenta ECB 
Tricheta a jeho kolegů? Při pohledu na kurzová a úroková očekávání analytiků a výnosovou 
křivku se zdá, že analytici stále ne zcela chápou náš model. Pokud by kurz dosáhl úrovně 28,80 
Kč, asi by úrokové sazby nerostly na hladinu 2,50 %. Navíc výnosová křivka je poměrně strmá. 
Žertem poznamenal, že bychom možná měli analytikům tyto souvislosti ještě jednou vysvětlit. 
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Odpověď SMS: Zvýšení sazeb ECB o 25 b.b. v prosinci je ve výnosové křivce již zabudováno. 
Delší budoucnost je nejistá, neboť prezident ECB upřednostňuje v komunikaci aktuální situaci a 
pohled na delší horizont odmítá. Sazby mohou ještě dále vzrůst, ale patrně minimálně. 
Ve vztahu k silnějšímu kurzu a úrokovým sazbám lze připomenout alternativní scénář z říjnové 
SZ. Pokud by došlo rychle k apreciaci kurzu o 1 Kč, tlak na růst domácích sazeb by byl podstatně 
menší, popřípadě by vůbec neexistoval. 
 
Vrchní ředitel Holman: Proč by se mělo naplnit zrychlení růstu spotřeby domácností? SZ na str. 
3 upozorňuje na možný výpadek exportů. Platí-li hypotéza o tom, že export je tahounem 
poptávky, měl by výpadek exportu snížit reálné mzdy nebo dokonce zvýšit nezaměstnanost, což 
nepovede ke zvýšení spotřeby domácností. Tyto dvě složky agregátní poptávky nejsou navzájem 
nezávislé, existují mezi nimi významné vztahy. 
Upozorňuje na rozpor mezi očekáváními trhů a analytiků. Finanční trhy očekávají růst úrokových 
sazeb ještě do konce roku, kdežto analytici předpokládají růst sazeb až počátkem roku 2006. 
Další rozpor spočívá v tom, že analytici předpokládají menší růst úrokových sazeb než jaká jsou 
očekávání implikovaná z finančních trhů. Čím jsou tyto rozpory v očekáváních způsobeny? 
Souvisí to s komunikační politikou ČNB? 
Další dotaz souvisí s reálnými úrokovými sazbami, které jsou aktuálně stále nižší než rovnovážné 
hodnoty. V takové situaci může alespoň teoreticky dojít k bublině na trzích aktiv. Sleduje SMS 
nějaké indikátory (např. riziková prémie u akcií nebo poměr tržní ceny nemovitostí vůči tržním 
nájmům), které mohou naznačit, zda k takové situaci dochází? Vývoj na trzích aktiv by měl být 
více zabudován do rámce inflačního prognózování. S odkazem na box na str. 12 SZ se táže, 
s jakými cenami ropy modelový rámec ČNB pracuje, zda s uralskou ropou nebo s cenami WTI. 
Odpověď SMS: Prognóza agregátní poptávky je provázaná. Spotřeba domácností je závislá na 
zpožděném působení reálných úrokových sazeb a vývoji reálných disponibilních příjmů, jenž 
souvisí s prognózou celého HDP. Prognóza HDP je silně ovlivňována prognózou vývozu. SZ 
měla naznačit, že v oblasti reálné ekonomiky (jak HDP, tak indikátory spotřeby i zahraničního 
obchodu) nejsou výrazná rizika vůči říjnové prognóze. Očekává se tak postupné urychlování 
spotřeby, avšak pomalejší, než bylo predikováno červencovou prognózou. Citovaná věta v SZ 
popisuje očekávání analytiků, nikoliv očekávání SMS. 
Ohledně bublin na trhu aktiv: ve velkých SZ se sleduje vývoj cen nemovitostí. Problémem je, že 
není k dispozici oficiální a dostatečně aktuální časová řada. Extrapolace z dostupných údajů 
ukazují, že ceny domů a bytů víceméně stagnují, což nenasvědčuje riziku cenové bubliny. Ani růst 
cen pozemků není hodnocen jako excesivní. Vývoj rizikové prémie u akcií SMS nesleduje, neboť 
z hlediska inflační prognózy nemá akciový trh příliš významnou váhu. Toto téma souvisí spíše 
s problematikou finanční stability. 
Ceny ropy: Ropa WTI má k cenám benzínu lepší vztah než cena ropy uralské. Ropa však 
v prognóze ovlivňuje nejen ceny benzínu, ale vstupuje také do cen domácích výrob. I dnešní 
model je v zásadě odvozen od ceny WTI, protože prognóza předpokládá určitý vztah mezi cenou 
WTI a uralskou. SMS bude analyzovat predikční schopnost ceny WTI a následně model případně 
upraví. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Jsou v české ekonomice podniky, které nakupují ropu za uralskou 
cenu? Domníval se, že monopolní dovozce prodává v ČR ropu za světové ceny. Pokud v české 
ekonomice není mnoho podniků kupujících (uralskou) ropu a nevyrábějících benzín, pak je 
přechod modelu na ceny WTI oprávněný. 
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Odpověď SMS: Problém je v tom, že cena uralské ropy pro českou ekonomiky obsahuje velmi 
málo z publikované tržní ceny. Část dodávek ropy je např. kompenzace za ruský dluh. Kupující za 
ropu platí smluvní cenu dohodnutou s producentem. Tato cena v sobě obsahuje i slevy za transfer 
ropy přes území ČR. Skutečná efektivní cena se nedá zjistit, proto ji nelze predikovat a model ji 
odvozuje nepřímo od ceny WTI. 
K rozporu mezi očekáváním analytiků a výnosovými křivkami z hlediska budoucího vývoje sazeb: 
zřejmě poprvé se nacházíme v situaci, kdy trajektorie sazeb z modelu je přesně mezi analytiky a 
výnosovými křivkami, což je nestandardní situace. Důvodem tohoto jevu zřejmě nebude 
komunikace ČNB, nýbrž rozdílná motivace a mentalita obou skupin. Finanční trh může být silněji 
než analytici ovlivněn výnosovou křivkou Euriboru. Očekávání růstu evropských sazeb táhne 
silněji i naše výnosové křivky. 
 
Guvernér Tůma: Je možné, že po dnešním jednání bankovní rady se diference mezi trhem a 
analytiky sníží. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Jak SMS hodnotí vyjádření IMF o neexistenci poptávkových impulsů 
v české ekonomice včetně doporučení ke zdrženlivé měnové politice v reakci na aktuální nárůst 
inflace? Dle názoru IMF inflační vliv daný růstem cen energií v relativně krátké době odezní. 
Odpověď SMS: SMS absolvovala s nedávnou misí IMF řadu diskuzí. Názorová shoda panovala 
ohledně neexistence poptávkových tlaků na inflaci. Prognóza ČNB předpokládá na horizontu 
transmise mírné otevírání výstupové mezery. Debatoval se také rozsah sekundárních dopadů 
zdražení energií a dalších nákladových tlaků. Mise IMF byla seznámena s vějířem prognózy 
v případě nulových a 100% sekundárních cenových průsaků. Ve všech případech trajektorie 
sazeb mířila nahoru, odlišnosti byly pouze ve strmosti křivky. Názor IMF nevyzníval proti zvýšení 
sazeb v říjnu, ani nebyla zpochybněna prognóza. Spíše šlo o to, aby další kroky měnové politiky 
byly zvažovány s ohledem na informace, které získáme v nejbližších měsících. Přesně takto SMS 
postupuje a bude i nadále postupovat. Názorový „rozpor“ mezi IMF a ČNB byl možná způsoben 
spíše médii. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Dotazuje se na vývoj na trhu práce. Zaměstnanost roste téměř o 2 
%. Rekrutuje se převážně z jiných zdrojů než z nezaměstnaných. Navíc se mění oproti minulosti 
naše interpretace situace na trhu práce. Zdá se, že růst zaměstnanosti již není tažen veřejným 
sektorem. Stále větší roli zaujímá průmysl a sektor služeb. Takto vysoký růst zaměstnanosti 
v produktivních odvětvích se může projevit i v ekonomickém růstu. 
Odpověď SMS: Touto problematikou se zabývalo také stanovisko poradce. SMS zjišťovala vývoj 
počtu nerezidentů zaměstnaných v ČR. Aktuálně se dle ČSÚ jedná o cca 195 tisíc osob. 
 
Společná otázka viceguvernéra Niedermayera a vrchní ředitelky Erbenové: Jde spíše o 
velikost růstu zaměstnanosti a jeho strukturu. 2% růst je dost vysoký. Může být vytvořen 
dodatečný produkt; nová místa vznikají v odvětvích, která více vytvářejí produkt než 
spotřebovávají daně. Část zdrojů může být utracena v ČR, část však může být transferována do 
zemí původu pracujících nerezidentů. 
Odpověď SMS: Odhad ČSÚ pro rok 2004 poskytuje tyto údaje: objem mezd a platů vyplacených 
cizincům pracujícím v ČR 30 mld. Kč. Z toho 3 mld. Kč daně zaplacené v ČR; peníze utracené 
v ČR 5,5 mld. Kč; sociální příspěvky zaměstnancům 3 mld. Kč; zbytek jsou peníze převedené do 
zahraničí. Tzn, že zhruba třetina z mezd a platů zůstává v ČR a dvě třetiny odcházejí do ciziny. 
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Viceguvernér Niedermayer: A ohledně velikosti růstu zaměstnanosti a jeho struktury – dochází 
skutečně k obratu z hlediska vytváření pracovních pozic? Téměř 2% růst je vysoký a struktura 
naznačuje přesun k produktivním odvětvím. 
Odpověď SMS: Skutečně se začínají tvořit pracovní místa ve standardních odvětvích, která by 
měla mít jak ex ante, tak i ex post souvislost s ekonomickým růstem. Jde zejména o 
zpracovatelský průmysl. Upozornilo na to i stanovisko poradce, že tato data nekorespondují 
s tím, co lze o zaměstnanosti získat na základě měsíčních šetření v průmyslových podnicích, kde 
je naopak vykazován mírný meziroční pokles počtu zaměstnanců. Existují samozřejmě metodické 
rozdíly (výběrové šetření pracovních sil (dále jen VŠPS) vs. sledované organizace nad 20 
zaměstnanců). Ani konjunkturní šetření průmyslových podniků nepotvrzují data z VŠPS, neboť 
podniky v nich již několik měsíců indikují pro nejbližší čtvrtletí stagnaci až mírný pokles počtu 
zaměstnanců. Data z VŠPS více odpovídají současné fázi ekonomického cyklu a upozaďují vliv 
veřejného sektoru na zaměstnanost. Na druhé straně tyto údaje nejsou zatím podporovány další 
dostupnou evidencí, a proto by se výsledky VŠPS neměly příliš přeceňovat. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Kdy lze očekávat spolehlivější údaje, resp. čím by údaje VŠPS 
měly být potvrzeny nebo vyvráceny? 
Odpověď SMS: Růst zaměstnanosti lze očekávat ještě několik čtvrtletí, neboť existuje solidní 
opožděný vztah mezi reálnou ekonomickou aktivitou a zaměstnaností. Prognózované otevírání 
mezery výstupu bude postupně brzdit růst zaměstnanosti ve standardních odvětvích. U struktury 
zaměstnanosti je samozřejmě nejistota mnohem větší než u agregovaného ukazatele. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Minulá data, která hovořila poněkud jinak, byla také založena na 
VŠPS? 
Odpověď SMS: Ano, data nejsou méně robustní než ta minulá. SZ srovnává zaměstnanost ve 
druhém a třetím čtvrtletí na základě VŠPS. Lze vidět, že zpracovatelský průmysl prakticky 
zdvojnásobil svůj příspěvek do celkového růstu zaměstnanosti. Příspěvek kvazi-fiskálních odvětví 
(veřejná správa, vzdělání, zdravotnictví, sociální peče) stagnuje nebo mírně klesá. Míra našich 
pochybností o struktuře zaměstnanosti poněkud klesla spolu s tím, jak se zvýšil příspěvek 
zpracovatelského průmyslu. Současně SMS získala data naznačující, že přírůstek zaměstnanosti 
nepochází z domácích nezaměstnaných, ale odjinud. 
 
Poradce Hurník: Růst zaměstnanosti o 2 % může zvýšit potenciální růst, optikou produkční 
funkce, o 1,2 %. Za poměrně realistického předpokladu α = 0,6. 
 
Poradce Bárta: Navazuje na problematiku průmyslu. Příloha č.8 z 10.SZ uváděla prognózu 
indexu průmyslové produkce na třetí čtvrtletí ve výši 4,5 %, zatímco skutečnost dosáhla 9 %. 
Průmyslová produkce samozřejmě nemusí mít úzkou vazbu na HDP, ale rozdíl mezi prognózou a 
skutečností je poměrně velký. Bylo by možno podat nějaké vysvětlení? 
Odpověď SMS: SMS průmyslovou produkci neprognózuje. 4,5 % zhruba odpovídá vývoji indexu 
průmyslové produkce v prvním pololetí roku 2005. Údaje o průmyslové produkci se využívají ex 
post v koincidenčních modelech pro prognózu růstu HDP v koincidenčním a následujícím 
čtvrtletí. Příloha č.8 z 10.SZ obsahuje rozpočtové vztahy s EU. 
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II.    Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Viceguvernér Niedermayer: Nové údaje nejsou překvapivé a potvrzují diskuzi z minulé SZ. 
Osobně nevidí silný důvod pro zpomalení ekonomického růstu a otevírání výstupové mezery. 
Informace přicházející z ekonomiky jsou poměrně silné. Nejzajímavější je trend ve vývoji 
zaměstnanosti. Přestože je poměrně optimistický ohledně ekonomického růstu, inflace může být 
poněkud nižší, než předpokládáme. Minulé rozhodnutí o sazbách i směr, který do budoucna 
banka naznačila, však považuje za adekvátní. Nemá problém s dnešním doporučením SMS. Do 
budoucna je samozřejmě otázkou vývoj kurzu, který je nyní silnější proti prognóze asi o 1,5 %. 
Odchylku nevnímá jako příliš významnou. S ohledem na očekávané zvýšení úrokových sazeb 
v eurozóně a možné zhoršení kredibility polské a maďarské ekonomiky považuje rizika u kurzu 
za vyrovnaná. 
 
Viceguvernér Singer: Dnešní rozhodování se zdá být poměrně jednoduché. Debata před dvěmi 
měsíci však byla možná poněkud podceněna, a proto se chce vyvarovat tohoto rizika nyní. Za 
důležité považuje, že nejsou vidět inflační tlaky nejen v ČR, ale ani v zemích s vyšší 
energetickou a surovinovou náročností. Vnímá to jako signál o určité úrovni konkurence, nikoliv 
jako apel čekat, až se inflační tlaky objeví. SZ i nejnovější údaje, které se v ní neodráží (nové 
vyhlídky cen ropy, nové úrovně kurzů), hodnotí jako mírně dezinflační ve vztahu k říjnové 
prognóze. Na straně inflačních faktorů jde o kurz dolaru k euru, který poněkud relativizuje pokles 
cen energií na světových trzích. Celkově se zdá, že rámcové nastavení makroekonomických 
podmínek je v ekonomice momentálně v pořádku. 
 
Vrchní ředitel Holman: Celosvětové zvyšování úrokových sazeb se možná oproti očekávaní 
zastavilo nebo se zastaví. V USA zvyšovali sazby dvanáctkrát za sebou a analytici předpokládali 
pokračování i v roce 2006, které zřejmě nebude. V reakci na to již došlo k propadu dolaru vůči 
euru. Je možné, že ani ECB nebude zvyšovat sazby. To považuje za argument proti zvyšování 
našich úrokových sazeb. Dalším argumentem proti růstu sazeb jsou ceny ropy, které nerostou tak, 
jak se předpokládalo. Navíc česká měna už posiluje i proti měnám ve středoevropském regionu, 
což je zajímavé. Kurz apreciuje rychleji, než jsme prognózovali. Analytici očekávají 
apreciovanější kurz než ČNB. Tlumočí názor A.Greenspana z nedávné konference v Mexiku: 
měnová politika v USA není schopna omezit růst spotřeby. To podpořilo očekávání, že se 
nebudou v USA dále zvyšovat sazby za účelem omezení spotřeby a snížení nerovnováhy běžného 
účtu. 
 
Vrchní ředitel Frait: Informuje o jednání Výboru pro hospodářskou politiku OECD. Dlouze se 
diskutoval vývoj kolem ropy. Shoda panovala na tom, že růst cen je spíše poptávkového 
charakteru. Existují jasná data svědčící o tom, že analytici podceňovali v posledních letech růst 
poptávky. Je určitá skepse ohledně reakce nabídky ropy na růst jejich cen. Obecně se traduje, že 
reakce nabídky má zpoždění 3 až 10 let. Navíc jsou pochybnosti ohledně schopnosti Ruska 
posílit těžební kapacity, a to jak z politických důvodů, tak i kvůli vysokému zdanění příjmů z 
ropy. Nicméně ropu vyvážející země tvrdily, že současné ceny jsou nad dlouhodobým trendem a 
že musí dříve či později nastat jejich pokles. Zajímavá diskuze byla na téma, kde ropné peníze 
končí. Sekretariát OECD se domnívá, že ropní producenti budou utrácet na východě i západě 
mnohem více, než se nyní uvádí. Řada zemí si tedy následně přivlastňuje recyklaci těchto zdrojů 
na svých finančních trzích. Japonci tvrdí, že tyto peníze končí ve velké míře na jejich akciovém 
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trhu. Řada jiných zemí argumentovala, že zdroje jsou investovány v USA a tlačí na pokles 
dlouhých sazeb v americké ekonomice. Delegát USA však tento názor označil za velmi 
kontroverzní stanovisko, které nemá podporu Fedu. Co se hospodářského růstu týká, panuje 
velký optimismus v krátkodobém horizontu. Velmi pozitivně se vnímají vyhlídky Japonska a 
slušně se hodnotí perspektivy eurozóny. Obojí souvisí mj. s očekávaným zlepšením exportů 
v důsledku vyšší poptávky z ropu vyvážejících zemí. Zároveň jsou však artikulována dlouhodobá 
rizika, zejména ze strany USA. Zajímavá debata byla na téma core vs. headline inflace. Řada 
zemí argumentuje, že je nesmyslné v současné situaci vylučovat úplně ropu z cenových indexů. 
Některé země používají více indexů core inflace, kde se snaží zachytit dlouhodobý trend ceny 
ropy či odchylku od tohoto trendu. Zvýšení úrokových sazeb pak může být správnou reakcí na 
nynější situaci, protože roste nejen headline, ale i správně měřená core inflace. 
V české ekonomice pozorujeme endogenní reakci, kterou vždy osobně předpokládal. Pokud ČNB 
označí inflační tlaky za významnější a úrokové sazby za potenciálně rostoucí, posílí koruna, která 
tak inflační tlaky spolehlivě odstraní. Inflační rizika, na rozdíl od SMS, považuje za asymetrická 
směrem dolů. Pozorujeme přísnější úrokové i kurzové podmínky oproti prognóze. Je nízký růst 
dovozních cen, který se může otočit v jejich pokles, při kterém jsme historicky vždy 
podstřelovali cíl. Očekávání finančních trhů, jakkoliv nejsou moc konzistentní, míří spíše 
směrem dolů. V eurozóně se postupně mírně uklidňují očekávání na výraznější růst úrokových 
sazeb. Intuitivně se domnívá, že existuje určité riziko poklesu domácí poptávky v důsledku 
působení důchodového efektu z titulu růstu cen energií. Otázkou je, jak si vykládat dobrá data 
ohledně reálné ekonomiky. Jde o důsledek růstu potenciálu taženého zvyšující se efektivitou 
produkce? Nebo je to spíše cyklický růst? Osobně se přiklání spíše k hypotéze dynamičtějšího 
potenciálu, při kterém by ani vyšší hospodářský růst neměl vést k inflačním rizikům. V souhrnu 
vnímá rizika nemarginálně směrem dolů, avšak souhlasí s měnověpolitickým návrhem SMS. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Zdá se, že i přes zvýšení úrokových sazeb analytici na rozdíl od 
dealerů zatím naší prognóze příliš nevěří. My předpokládáme, že inflace relativně rychle překročí 
3 % a pak se bude vlnit nad cílem. Analytici očekávají, že inflace zůstane pod cílem i v delším 
horizontu. Z toho plyne následně rozdíl v očekávání úrokových sazeb. A možná i proto hodnotí 
analytici ekonomický růst relativně příznivěji. Vysvětlení spočívá v rozdílných kurzových 
očekáváních. ČNB kurz v říjnové predikci mírně apreciovala, ale proti aktuálním hodnotám 
zůstává slabší a stabilní. Očekávání analytiků v ročním horizontu jsou výrazně apreciovanější. To 
může být způsobeno jiným očekáváním ohledně zahraničních úrokových sazeb nebo rozdílným 
názorem na hodnotu potřebného úrokového diferenciálu. Druhý důvod může souviset například 
s rozdílným vnímáním potenciálu české ekonomiky. V této situaci by v logice endogenního 
vývoje kurzu popsaného předřečníkem bylo kontraproduktivní zvýrazňovat jakákoliv rizika 
inflace směrem nahoru. Odchylka zahraničních sazeb oproti scénáři z 10.SZ spočívá zatím v tom, 
že guvernér ECB Trichet avizoval, že ECB zvýší úrokové sazby. Proinflační rizika se však 
hledají velmi obtížně. Rizika hodnotí méně směrem dolů než předřečník. Negativní důchodový 
efekt na poptávku domácností může být kompenzován vyšší schopností domácností vyhladit 
svou spotřebu zadlužením. V celku považuje rizika za přibližně vyrovnaná. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Není stále přesvědčen o růstu inflace až nad 3 %. Tempo růstu 
ekonomiky v horizontu půl až třičtvrtě roku nejspíše poklesne. Kurzový vývoj se dostává k 
hranici, kdy už může mít vliv na ekonomický růst. Z proinflačních rizik připomíná fiskální 
politiku v příštím roce, ve kterém lze očekávat předvolební utrácení. Za riziko směrem dolů lze 
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považovat nenaplnění scénáře ropných cen a nepromítnutí zvýšení spotřební daně do cen cigaret 
v důsledku vysoké konkurence. V poslední době se navíc objevují informace o tom, že poměrně 
významným tempem roste počet neprodaných nových bytů. Lze předpokládat relativně velký 
dopad tohoto vývoje na dynamiku stavební výroby. 
 
Guvernér Tůma: V diskuzi nezazněla dramatická vyjádření či pozice. Kurz určitě reaguje do 
jisté míry na úrokový diferenciál a tudíž může fungovat endogenní mechanismus. Na druhé 
straně kurz mívá značnou oboustrannou volatilitu. Bylo pravděpodobné, že kurz zareaguje na 
domácí zvýšení úrokových sazeb. Stejně tak je pravděpodobná neutralizace tohoto pohybu při 
snížení úrokového diferenciálu, zejména pokud ECB potvrdí stávající tržní úroková očekávání 
v eurozóně. Dočasná změna úrokového diferenciálu může vysvětlit i apreciaci koruny v rámci 
regionu. Neexistují fundamentální důvody pro trvalou regionální apreciaci kurzu koruny. Co se 
očekávání týká, analytici naši historku ještě plně neakceptovali. Trh, mající odlišnou mentalitu, 
zapracoval okamžitě všechny nové informace. Je možné, že rozdíl mezi vnímáním analytiků a 
trhu se bude snižovat, zejména pokud data v následujících měsících budou prognózu ČNB 
potvrzovat. Očekávání analytiků nebývají navíc vždy zcela konzistentní. Ani z očekávání tedy 
nevyplývá žádný silný závěr. Ohledně ekonomického růstu si dovede představit, že jeho 
dynamika poněkud poklesne. Výraznější pohyby cen ropy se, s ohledem na jejich váhu, promítají 
do změn směnných relací. Ty následně ovlivňují vykazovaný ekonomický růst, aniž by to ve 
skutečnosti něco významného signalizovalo. Může být užitečné podívat se na alternativní 
indikátory výkonnosti české ekonomiky, které by se s tímto vlivem dokázaly vypořádat (např. 
hrubý disponibilní důchod). Může dojít k tomu, že vykázaný růst HDP poklesne, ale půjde o 
„technickou“ volatilitu. Volatilita HDP o několik desetinek však může působit oběma směry. 
Průmyslová výroba vykazuje slušná čísla. Proti tomu lze postavit pochyby ohledně délky 
konjunktury ve stavebnictví. Perspektivy stavebnictví jsou ovšem samotnými zástupci oboru 
vnímány dost optimisticky. Po pravdě řečeno, pouhý měsíc po publikování prognózy není 
schopen vyjádřit, zda-li vnímá rizika symetricky či asymetricky. Je pravda, že ropa zmírnila a že 
inflační tlaky nikde vidět nejsou. Na druhé straně, při minulém rozhodování o sazbách nevnímal 
pouze otázku sekundárních inflačních efektů. Bral také v úvahu, že apreciace kurzu a otevřená 
mezera výstupu dotlačily domácí úrokové sazby na hladinu, která je výrazně pod dlouhodobě 
rovnovážnou úrovní. V nejbližších měsících bude nutné, jak už bylo zmíněno zástupci SMS při 
veřejné debatě, důkladně vyhodnocovat soulad nových údajů s předpoklady říjnové prognózy. Je 
v zásadě spokojen s hodnocením rizik jak byly podány v 11.SZ. Současně ovšem rozumí 
argumentům, které vedou ke vnímání rizik směrem dolů proti prognóze. 
 
Viceguvernér Singer: Osobně stávající kurzový vývoj očekával. Kurzový vývoj souvisí nejen 
s kredibilitou jednotlivých středoevropských ekonomik, ale také se stálým vnímáním celého 
regionu. Náhled na region může být do určité míry otřesen v důsledku situace v Polsku a 
Maďarsku. Posílení kurzu koruny v rámci regionu souvisí patrně s přehodnocením pozic uvnitř 
regionu. A roli hraje pochopitelně i minulé zvýšení českých sazeb, které nás v regionu odlišuje, 
neboť ostatní země dosud na tento vývoj nereagovaly. Proti dalšímu posilování koruny 
v budoucnu může tlačit zhoršené vnímání celého středoevropského regionu, byť česká 
ekonomika na tom v jeho rámci může být třeba i nejlépe. Navíc ECB asi zvýší své sazby. To 
samozřejmě sníží tlaky na apreciaci koruny, ale na druhé straně ubude jedno z mála zřetelných 
proinflačních rizik vůči prognóze, tj. kurz euro vs. dolar. S ohledem na to, že USA signalizují 
konec růstu sazeb a Evropa naopak počátek zvyšování, byť nejistého a třeba i pomalého, může to 
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mít v konečném důsledku opačný vliv. Celkově by kurzové riziko nepřeceňoval, kurz se pohnul 
tak, jak se očekávalo. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Relativizuje nenaplňování scénáře cen ropy. Říjnová prognóza 
předpokládá pokles cen ropy od počátku roku 2006. Aktuální očekávání z nového Consensus 
Forecast nepřinášejí žádné významné rozdíly proti předpokladům prognózy. Psychologicky asi 
nejsme zvyklí, že po dvou letech permanentního růstu jsou aktuální ceny ropy pod úrovní našeho 
scénáře. Neměli bychom ale tento faktor přeceňovat. Jistý pokles cen ropy je již do prognózy 
zabudován a inflace asi nebude dramaticky citlivá na případné menší odchylky v cenách ropy. To 
lze vnímat jako argument ve prospěch vyrovnaného vnímání rizik. Domácí ekonomický růst a 
spotřeba domácností může být pozitivně ovlivněna stávajícím vývojem na trhu práce – růstem 
zaměstnanosti. Při práci s daty z výběrového šetření je třeba uvědomovat si omezení výběrových 
šetření, ale přesto se zdá, že v ekonomice se prosazuje růst zaměstnanosti. Pozitivní vliv na 
agregátní poptávku z tohoto titulu může kompenzovat případný negativní důchodový efekt 
způsobený růstem cen energií. Potenciální ekonomický růst byl v posledních prognózách ČNB 
poměrně výrazně urychlen. Obtížně se hledají argumenty pro výrazně vyšší dynamiku, než je 
nyní zabudována do modelového aparátu. Podpůrnou evidencí může být i to, že využití kapacit 
ekonomiky dosáhlo již 87 %, jakkoliv samozřejmě nelze klást rovnítko mezi pojetí potenciálu 
v modelu a míru využití kapacit. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Úvahy o případně vyšším potenciálu v důsledku vyšší 
zaměstnanosti jsou sice zajímavé, ale z hlediska modelu irelevantní. Vliv vyšší zaměstnanosti se 
do potenciálu skrze Kalmanův filtr dostane jinou cestou – ekonomika poroste rychleji a nebude 
vykazovat zrychlenou inflaci. Metodologicky tudíž není korektní přičítat ke Kalmanovu filtru 1 
% jako dodatečnou změnu produktivity faktorů. Nesouhlasí úplně s tím, že ve světě jsou nyní jiné 
signály o vývoji inflace než před měsícem či dvěma. Inflace v USA je vyšší než 4,5 %. V takové 
situaci USA již dlouho nebyly a kroky Fedu jsou naprosto adekvátní. Německá inflace je 2,5 %, 
což přestavuje urychlení o půl procentního bodu bez reakce úrokových sazeb. Nevidí tedy 
důvody k přehodnocování situace. Informace ohledně bytů a stavební výroby je zajímavá. Je 
ovšem nutné vzít v úvahu kvantitativní váhu problému. Pokles výstavby bytů o 1000 jednotek 
odpovídá finančně přibližně 3 km nové dálnice. K určité změně však opravdu došlo. Prognóza by 
dnes vypadala relativně významně jinak. Prognóza inflace by se snížila o 2-3 desetiny kvůli 
přehodnocení vlivu spotřebních daní na cigarety. Silnější kurz by jednoduchým mechanickým 
propočtem mohl ubrat další 3-4 desetiny. Inflace by se tak neblížila potenciálně 4 %, o čemž 
vždy pochyboval, ale byla by nejbližší době blízko 3 %. To ale v žádném případě nezpochybňuje 
minulé zvýšení sazeb, ani zvyšování sazeb v budoucnu, které bylo komunikováno. Klíčem do 
budoucna bude mzdový vývoj. Pokud klesne inflace, tak se zvýší reálné mzdy. Ohledně vývoje 
reálných mezd je relativní optimista. Poukázal na růst zaměstnanosti a na fakt, že zásobárna 
nezaměstnaných efektivně asi příliš mzdový vývoj ovlivňovat nebude. Domnívá se, že 
ekonomika bude schopná udržet růst. 
 
 
III.       Závěrečné hlasování: 
 
Guvernér Tůma  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni   
Viceguvernér Niedermayer hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
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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 rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně ponechat limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 2 %. 
 

Zapsal: Vladimír Bezděk, poradce bankovní rady 
 
 


