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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 23. února 2006 
 

Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér L. Niedermayer, vrchní ředitelka M. Erbenová 
vrchní ředitel J. Frait, vrchní ředitel R. Holman, vrchní ředitel P. Řežábek. 
 
I.    Diskuse navazující na prezentaci 2. situační zprávy 
 
Viceguvernér Niedermayer: Zaujalo ho plnění státního rozpočtu. Tempo růstu výběru DPH je 
velmi vysoké a nekoresponduje s vývojem spotřeby domácností. Táže se, jak je možné tento 
rozpor vysvětlit. Došlo k posunu spotřeby domácností směrem k položkám s vyšší sazbou DPH? 
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Poznámka k plnění DPH zazněla i ve 
stanovisku poradce bankovní rady. V loňském roce v lednu dosahovala dynamika výběru DPH 
40%, letos 35%. V loňském roce zde existovaly mimořádné vlivy, kdy byly provedeny určité 
úpravy daňových sazeb, byly zde převody ze snížené do základní sazby DPH. Na dynamice se tak 
podepsal související efekt základny. Vysokou dynamiku výběru DPH na začátku roku sledujeme 
nicméně opakovaně každý rok. Loňský finální výsledek v meziroční kumulované dynamice DPH 
byl řádově pouze 6-7%. Vazba mezi růstem DPH a spotřebou domácností není silná. K tomuto 
problému byla členům bankovní rady v druhé polovině loňského roku zaslána speciální 
informace, která uváděla seznam faktorů, které standardně očekávanou relaci mezi výběrem 
DPH a růstem spotřeby domácností narušují. Závěrem tohoto materiálu nebylo popření této 
vazby, ale pouze poukaz na její určité „zatemnění“. Informaci je možné dohledat a znovu poslat. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Vyjadřuje pochybnost o tom, zda SMS není příliš optimistická v 
její prognóze deficitů veřejných rozpočtů. Zmiňuje fakt, že nedávno již vláda využila rezervní 
fondy k financování svých nerozpočtovaných výdajů. Má problém věřit, že objem nevyčerpaných 
výdajů bude opět 20-30 mld. Kč, jako tomu bylo v minulých letech, a jak přepokládá prognóza.  
Odpověď SMS: Predikce fiskální politiky není jednoduchá. Deficit 2,2% v metodice ESA vypadá 
v porovnání s loňským výsledkem 2,8% velmi optimisticky, nicméně zhruba jeden procentní bod 
ze zlepšení lze připočíst vymizení mimořádných výdajů z minulého roku (Gripeny, syrský dluh…). 
Fakticky tak k určitému  zhoršení fiskální disciplíny dochází. Na rozdíl od minulého roku, kdy se 
SMS ve svém odhadu deficitu v metodice ESA vzdalovala od odhadu Ministerstva financí o 2 
procentní body, se aktuálně odhad SMS liší pouze o 1,6 procentního bodu. K odhadu deficitu 
veřejných rozpočtů SMS vede její zkušenost z minulosti. 
 
Vrchní ředitel Frait: Vznáší dotaz, zda se SMS věnovala analýze symetrie dopadu efektů kurzu 
na inflaci a další proměnné. Na základě intuice a na základě analytické evidence se domnívá, že 
by průsaky kurzu do ekonomiky mohly být při zhodnocení silnější, než při znehodnocení kurzu 
koruny.  
Odpověď SMS: Pokud je SMS známo, tak jediná práce, která se explicitně zabývala touto možnou 
asymetrií průsaku, byla v prezentaci situační zprávy již zmíněná práce kolegyně Babetské, která 
byla zpracována v loňském roce. V této práci byla ale hypotéza položena přesně opačně: 
vzhledem k rigiditě cen směrem dolů existují nižší průsaky zhodnocení kurzu než jeho 
znehodnocení. Předběžné výsledky tuto hypotézu potvrzovaly, což se však na základě empirické 
zkušenosti nezdá jako příliš intuitivní. SMS může práci poslat a podrobněji ji  prodiskutovat. 
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Vrchní ředitel Řežábek: Zajímalo by ho, na základě kterých konkrétních důvodů dochází 
v prognóze k nárůstu inflace nad cíl ke konci roku 2007. Letos je růst inflace založen na růstu 
regulovaných cen a cen energií. Vzhledem k vyjádření RWE a vzhledem k zahájení šetření firmy 
ČEZ Evropskou komisí není přesvědčen, že ceny energií porostou tak rychle. Je SMS schopna 
empiricky vysvětlit zmíněný nárůst inflace v roce 2007 i pro případ nižšího růstu energií? 
Existují od minulé situační zprávy nějaké nové informace, které by prognózu cen ovlivňovaly? 
Odpověď SMS: Tak jak bylo prezentováno v rámci 1. situační zprávy, u  inflace bez vlivu daní 
není její nárůst až tak dramatický jako u celkové inflace. Inflace bez vlivu daní se bude vracet 
pouze ke 3% a  nebude narůstat ke 4% jako celková inflace. Téměř jeden procentní bod v celkové 
inflaci je tak zapříčiněn nárůstem spotřební daně na tabákové výrobky, kde samozřejmě mohou 
nastat změny v rozsahu tohoto zvýšení, případně jeho průsaku do cen. Zkušenost z minulého roku 
ukazuje, že zde existuje určitá míra nejistoty. Budou rovněž zrychlovat ceny potravin, které jsou 
aktuálně velmi nízko, a u kterých předpokládáme, že se budou vracet na normální hladinu. 
Třetím cenovým okruhem, u kterého je očekáváno zrychlení, je korigovaná inflace. Zde by se 
mělo odrážet určité zvýšení inflačních očekávání v důsledku vyšší pozorované inflace a také 
uzavření mezery výstupu, ke kterému v prognóze dochází zhruba v polovině příštího roku. Toto 
dokumentuje, co je za nárůstem inflace v prognóze, žádné konkrétní hmatatelné důkazy ani nové 
predikce vývoje cen zatím SMS nemá. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Je SMS schopna sestavit analýzu o vlivu rozhodování bankovní rady 
ohledně nastavení měnové politiky na vývoj devizového kurzu? Má rozhodování bankovní rady 
vyšší nebo klesající dopad? Může rozhodnutí bankovní rady i zvrátit náladu vůči celému 
regionu? 
Odpověď SMS: SMS vždy po rozhodnutí bankovní rady zpracovává krátký interní materiál 
„Reakce trhů na rozhodnutí bankovní rady ČNB“, ale nemá toto zpracováno systematicky. 
Výsledky těchto materiálů by bylo možno dát  do časové řady a dále analyzovat, SMS děkuje za 
cenný námět.  
 
Vrchní ředitel Holman: V příloze situační zprávy spekuluje SMS o tom, že se intenzita průsaků 
cen pohonných hmot do ostatních cenových okruhů v posledních letech snižuje. Má pro to SMS 
nějaké vysvětlení? Platí totéž pro průsaky kurzových změn? Lze zobecnit, že se snižuje rovněž 
intenzita průsaku kurzových změn do cen?  
Odpověď SMS: Příloha situační zprávy dokumentuje, že zatím nepozorujeme žádné hmatatelnější 
sekundární dopady spojené s nárůstem regulovaných cen a cen pohonných hmot, které jsou 
částečně zahrnuty v historce o nárůstu korigované inflace v budoucnu. Empirické analýzy, které 
ilustrují, že se zřejmě snižují průsaky těchto nákladových faktorů do inflace, jsou zatím SMS 
interpretovány tak, že potvrzují správnost rozhodnutí o ztlumení průsaku těchto faktorů do 
prognózy na polovinu, ke kterému došlo jak v říjnové tak v lednové situační zprávě. Pro to, zda 
by SMS neměla přistoupit k ještě výraznějšímu ztlumení těchto faktorů, zatím rovněž není 
dostatečně silná evidence.  
U průsaků kurzových změn do cen by asi bylo možné použít podobnou metodologii jako u 
průsaků regulovaných cen a cen pohonných hmot. Odpověď na tuto otázku ale momentálně nemá 
SMS po ruce. SMS bere tuto otázku opět jako cenný námět pro další analýzy. 
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Vrchní ředitel Holman: Donedávna byl SMS kladen velký důraz na úrokový diferenciál vůči 
eurorozóně, zejména pokud jde o jeho vliv na kurz. Zdá se mu, že nyní SMS nepovažuje úrokový 
diferenciál za tak silný argument. Má SMS pro tento posun nějaké nové vysvětlení? 
 
Vrchní ředitel Řežábek: (v diskusi o vlivu úrokového diferenciálu) Jak SMS vnímá zprávu 
prezidenta ECB Tricheta o ekonomickém vývoji v Evropské unii, kterou přednesl v Evropském 
parlamentu? Z výnosových křivek finančních trhů je očekáváno spíše zvýšení sazeb ECB, při 
modelování dnešních možností rozhodování bankovní rady ČNB se může rozdíl základní sazby 
ECB a ČNB dostat až na -75 b.p., což je relativně velké zvýšení. Jsme schopni říci, co by toto 
mohlo znamenat pro kurz koruny a pro ekonomiku, při realistických variantách rozdílu sazeb ve 
výši 25, 50 a 75 b.p.? 
Odpověď SMS: Důraz na úrokový diferenciál zůstává standardně poměrně velký, v naší prognóze 
je úrokový diferenciál vůči eurozóně jedním z hlavních hnacích faktorů kurzu. To, proč jej SMS 
v této situační zprávě poněkud méně akcentovala, je dáno tím, že zatímco v minulé situační 
zprávě existovala poměrně velká pochybnost o tom, zda se naplní růstový výhled úrokových sazeb 
v eurozóně, tak nyní u něj s výhodou informací dalšího měsíce SMS vnímá menší riziko. Nové 
informace zde spočívají především v malých změnách výnosových křivek v eurozóně a v 
komunikaci představitelů ECB, která směřuje ke zvyšování úrokových sazeb. Z hlediska transmise 
úrokového diferenciálu se SMS nedomnívá, že by se tento kanál oslabil, nedošlo zde k žádnému 
posunu vnímaní SMS.  
Co by nastalo kdyby se úrokový diferenciál vůči eurozóně otevřel až na 0,75 p.b.? Pokud věříme 
fungování nepokryté úrokové parity, tak by se posílil depreciační tlak úrokového diferenciálu. 
Negativní úrokový diferenciál je v rámci současné prognózy jedním z hlavních důvodů, který drží 
predikci kurzu stabilní na úrovni 29 CZK/EUR na nejbližší více než rok. Skutečný kurz měl 
tendenci se od prognózy odchylovat spíše posilujícím směrem, možná tak musí být negativní 
úrokový diferenciál pro zastavení tendence k posilování kurzu poněkud vyšší. To, zda je správnou 
hranicí, která posilování kurzu zastaví, hranice 0,5 p.b. či 0,75 p.b. v této chvíli není nikdo 
schopen odpovědět. 
 
Vrchní ředitel Frait: (v diskusi o vlivu úrokového diferenciálu) Jaký byl včera diferenciál 
tříměsíčních sazeb? 
Odpověď SMS: Na delších sazbách byl diferenciál zhruba 0,5 p.b., tedy vyšší než diferenciál  na 
měnověpolitické sazbě, který činí  0,25 p.b. 
 
Vrchní ředitel Holman: Má poznámku ke grafům v situační zprávě. Domnívá se, že jsou v nich 
příliš krátké časové řady, ze kterých není možné vypozorovat trendy, které jsou komentovány 
v textu situační zprávy. Zároveň se táže, proč nejsou v situační zprávě za každou částí uvedena 
jména zpracovatelů. Domnívá se, že by toto uvedení bylo vhodné vzhledem k možnosti 
případných budoucích dotazů členů bankovní rady a možnosti hodnocení práce jednotlivých 
zpracovatelů. 
Odpověď SMS: SMS se nad tímto zamyslí a pokusí se zareagovat. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Doplňuje svůj dotaz k maloobchodním obratům. Dotaz mířil 
k tomu, že minulý rok maloobchodní obraty rostly kolem 2%, ve 3. kvartále se urychlil jejich růst 
na 2,8%. SMS tvrdí, že po očištění o prodej automobilů tvoří růst maloobchodních tržeb zhruba 
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4%, ale i tak je toto číslo slabé. Umíme vysvětlit spotřební chování obyvatelstva? V minulosti 
jsme zkoušeli různé hypotézy vysvětlení nízkého růstu maloobchodních tržeb, např. že 
domácnosti provádějí více investic. U těchto hypotéz jsme však zjistili, že je zde efekt relativně 
malý. Celkově zde situace neodpovídá intuici. 
Odpověď SMS: U maloobchodních tržeb není žádná dramatická odchylka od vývoje spotřeby, 
která byla rovněž celkem utlumená. Toto je v souladu s vývojem reálných disponibilních příjmů, 
které nijak dramaticky nerostou, jednak díky tomu, že se zvýšila inflace, takže při podobném 
nominálním růstu je reálný růst nižší. Dále na nízkou dynamiku disponibilních příjmů působí 
nízký růst mimomzdových příjmů, které stlačují růst celkových disponibilních příjmů pod tempo 
růstu, které vykazují mzdy a platy. Navíc i u růstu mezd a platů může existovat určité zkreslení 
směrem vzhůru, dané zvýšeným zaměstnáváním cizinců, kteří zřejmě mají poměrně nízký sklon ke 
spotřebě v ČR.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Takže růst platů kolem 5-6% a rostoucí zaměstnanost nejsou 
schopny profinancovat růst spotřeby vyšší než 3%? 
Odpověď SMS: SMS očekává, že zrychlení spotřeby bude letos nad 3%, disponibilní důchod 
poroste docela umírněně. Za zrychlováním spotřeby bude mimo jiné i pokles míry úspor, který 
souvisí s působením uvolněných úrokových sazeb v loňském roce. Jakkoliv není vazba mezi 
spotřebou domácností a vývojem maloobchodních tržeb příliš stabilní a zcela průkazná, 
v současnou dobu vývoj tržeb nerozporuje obrázek, který poskytuje spotřeba. Jediné co nezapadá 
je zmíněný výběr daní. 

 
 
 

II. Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Viceguvernér Niedermayer: Přednesl  stanovisko nepřítomného viceguvernéra Singera, který 
doporučuje snížit sazby o 0,25 p.b.   
(V dlouhodobém horizontu je podle viceguvernéra Singera kurz koruny do určité míry necitlivý 
na úroveň úrokových sazeb, což tlačí naši měnovou politiku k pasivitě. Měnová politika tak 
místo toho, aby prostřednictvím klasického úvěrového mechanismu působila na poptávkovou 
inflaci ex ante, pouze ex post reaguje sazbami na kurzem stlačenou inflaci tak, aby udržela 
přibližně neutrální měnové podmínky. Tento pohled jej vede k přesvědčení, že by naše úrokové 
sazby měly být hladinově nízké a že by v horizontu jednoho či dvou let neměly růst k úrovni, 
kterou v našem modelovém aparátu považujeme za rovnovážnou.  
V krátkodobém horizontu vnímá převahu protiinflačních rizik, a to silněji, než jak jsou 
diskutována v situační zprávě. Za nejvýznamnější riziko považuje silnější kurz oproti 
referenčnímu scénáři prognózy a jeho tendenci k dalšímu posilování. V rámci vnějšího prostředí 
vnímá zejména signály pravděpodobného zpomalení hospodářského růstu v Německu, případně 
v jiných velkých evropských ekonomikách. Nedomnívá se, že úrokové sazby v eurozóně 
vzrostou tak, jak to naznačuje poslední Consensus Forecast. Fiskální proinflační rizika považuje 
za málo významná.  
Příloha k SZ o průsacích regulovaných cen a cen pohonných hmot podle něj dále posiluje obavy, 
že případné pokračující zhodnocování kurzu by mohlo dále výrazně zhoršit finanční výsledky 
podnikového sektoru.  
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Nahromadění krátkodobých rizik na protiinflační straně zasazené do výše zmíněného 
dlouhodobého rámce spíše exogenního charakteru kurzového vývoje jej vede k přesvědčení, že 
by naše úroková politika měla být aktivnější a agresivnější. Doporučuje tak snížení úrokových 
sazeb o 0,25 procentního bodu.) 

 
Vrchní ředitel Frait: Od projednávání minulé situační zprávy bankovní rada nedostala mnoho 
nových informací. Chápe dnešní debatu jako pokračování nedávno ukončené debaty k první 
situační zprávě. V situační zprávě se potvrdila překvapivě pružná reakce nabídky na změny 
poptávky, a to nejenom na trhu zboží a služeb, ale i na trhu práce. Vidíme, že i když poptávka 
roste, tak se obecně nevytvářejí inflační tlaky ani na trzích zboží a služeb, ani tlaky na růst 
mzdové inflace a ani tlaky na růst cen na trzích nemovitostí. Ekonomika je tak zřejmě v lepším 
strukturálním stavu, než se bankovní rada domnívala v minulosti.  
Zmiňuje debaty o taktice měnové politiky, které se v minulosti často vedly. Domnívá se, že 
taktiky je nyní v rozhodování bankovní rady trochu moc. Pokud by bankovní rada dospěla 
k názoru, že se sazby mají pohnout, měla by tak učinit bez taktizování. Koneckonců tak podobně 
učinila v říjnu 2005 opačným směrem. Finanční trhy jsou připraveny na cokoli, to že bude 
existovat několik analytiků, kteří se zmýlí, není vůbec důležité, kredibilitě měnové politiky to 
neublíží. 
Klíčové pro dnešní rozhodování je to, jaká jsou rizika našich dvou současných alternativ, snížení 
nebo ponechání úrokových sazeb. Má pocit, že snížením sazeb o 0,25 p.b. neriskuje bankovní 
rada prakticky nic, při ponechání sazeb na stávající úrovni riskuje trochu více, neboť rizika 
prognózy jsou směrem dolů. Alternativou snížení je čekat do dubna, protože se domnívá, že i 
když ECB zvýší sazby v březnu, příliš nám to neřekne. Úrokový diferenciál je nemalý již nyní. 
Bankovní rada se dostane do situace, ve které jsme byla již v minulosti, kdy měla určitý 
informační set dávno před projednáním nové prognózy, ale čekala. Můžeme se tak dostat do 
situace, kdy bude nová prognóza postavena na výrazně silnějším kurzu, trajektorie inflace i sazeb 
budou jiné a s informacemi z ledna budeme mít potíže v dubnu. Tím, že bankovní rada sazby 
nesníží, se vystaví riziku, že bude reagovat příliš pozdě a dostane se za křivku.  
Osobně je blízko návrhu na snížení sazeb o 0,25 p.b. Pokud by k tomuto došlo, pak bude důležitá 
komunikace, která není jednoduchá. Přemýšlel o našem vztahu k prognóze i v debatách s jinými 
centrálními bankéři z jiných zemí. ČNB používá technologii modelové prognózy, se kterou SMS 
nemanipuluje změnami reziduí ani expertními úpravami. Výsledkem je hodně teoretická 
prognóza, která nereaguje přirozeně na specifické šoky, změny v očekáváních a podobně. Tato 
prognóza pak nutně nemůže být ideálním vodítkem pro rozhodování. Toto samo o sobě není 
problém, je to pouze jedna z možností, ale poté by neměl být problém se vůči této prognóze 
vymezit někdy i razantněji. I to, že máme prognózu s rostoucí trajektorií sazeb není překážkou v 
komunikaci, že je to slučitelné s komunikací poklesu sazeb.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Souhlasí s předřečníkem, že dnešní rozhodování není příliš o čtení 
situační zprávy. Také se domnívá, že mnoho taktiky škodí, překládá si toto tvrzení poněkud 
jinak, a to tak, že by se bankovní rada měla snažit o dlouhodobý pohled. Přitom v dlouhém 
období by měla být střední hodnota specifických šoků rovna nule, protože jinak by se nejednalo o 
specifické šoky, ale o něco systematického, co by mělo být zahrnuto do modelu. Čte snažení 
SMS různými způsoby opakovaně ověřovat náš predikční aparát tak, že SMS neshledává žádný 
specifický defekt predikčního aparátu. Nebo minimálně neumí identifikovat, v čem by měl tento 
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defekt spočívat. Nezbývá tedy, než se pokusit o pohled na horizont měnové politiky, a svým 
způsobem se odpoutat od specifického šoku v devizovém kurzu, kterému v tuto chvíli čelíme 
(pokud to není nový trend kurzu). Bankovní rada by se měla dívat na to, jaké bude optimální 
nastavení úrokových sazeb s uvědoměním si horizontu měnové politiky. Současný vývoj kurzu 
považuje za dočasný šok, alespoň zčásti. Důvody pro apreciaci leží vedle příznivého 
fundamentálního vývoje také v jednorázových  vlivech, jako jsou investice Hyundai, vývoj 
regionu, a podobně.  
Z tohoto pohledu se nedomnívá, že by bankovní rada měla přihlížet k tomu, že trh nebo jeho část 
čeká na snížení úrokových sazeb, a to i přesto, že je možné, že dnešní nesnížení povede ještě po 
nějakou dobu k apreciaci. V dlouhodobějším výhledu je bilance argumentů pro snížení a pro 
ponechání sazeb hodně vyrovnaná. Pokračuje dynamický hospodářský růst, souhlasí 
s předřečníkem, že strukturální zdraví ekonomiky je lepší, než se zdálo. Také se domnívá, že 
podniky nemohou ve svých maržích do nekonečna absorbovat vyšší ceny surovin. Naše prognóza 
míří vzhůru, cenová prognóza se naplňuje, lednová inflace je dokonce mírně vyšší než prognóza 
a riziko změny predikce se nám, jak dokládá situační zpráva, zatím zdá malé, s jedinou výjimkou 
a tou je zmiňovaný kurz.  
Součástí situační zprávy je docela zajímavá příloha věnovaná nejistotě v intenzitě sekundárních 
dopadů změn cen pohonných hmot a regulovaných cen. Tato příloha plasticky ukazuje na 
nejistotu, kterou máme,  na druhou stranu nenaznačuje dramatické riziko z odložení rozhodnutí o 
sazbách o měsíc či dva, neboť je pro rok 2007 rozdíl v inflaci maximálně 0,3 p.b. a v 
implikovaných sazbách maximálně 0,5 p.b.  
Úvěrová dynamika je svižná, přičemž oproti minulosti rostou nejen úvěry domácnostem, ale i 
úvěry podnikům. V zásadě rostou všechny koincidenční ukazatele, včetně indexu cen výrobců a 
cen zemědělských výrobců a dalších. 
Vedle toho je zde již dalo by se říci „oznámené“ zvýšení sazeb ECB, blížící se volby, které určitě 
nesnižují naši rizikovou prémii, ale spíše povedou k mírnému růstu politické nejistoty. Existuje 
zde široce sdílený názor analytiků (a to i těch, kteří jsou advokáty dnešního snížení sazeb), že 
v budoucnu bude třeba sazby opět zvýšit. Tento názor odpovídá implikované trajektorii sazeb 
v prognóze ČNB. Určitě existuje tlak na korekci kurzu v časovém horizontu, který samozřejmě 
neumíme přesně předpovědět. S fundamentálními důvody apreciace, které spočívají 
v dynamickém růstu HDP a v strukturálním zdraví ekonomiky, snížení sazeb však nic neudělá. 
Celkově reálné měnové podmínky zhruba odpovídají prognóze, nominální hladina kurzu zůstane 
zřejmě stejná jako po projednání první situační zprávy. 
Tím se oklikou dostává k začátku svého vystoupení, a sice k tomu, že sice mnoho taktiky škodí, 
ale trochu taktiky nikdy neuškodí. Osobně je pro ni při dnešním rozhodování důležitá kredibilita 
centrální banky, zvláště pokud si uvědomíme, že jeden protisměrný pohyb úrokových sazeb již za 
posledních dvanáct měsíců proběhl. 
 
Vrchní ředitel Holman: Připomíná, že dnes bankovní rada jedná v ovzduší očekávání snížení 
úrokových sazeb. Pozastavuje se nad komunikací, respektive komentáři některých členů 
bankovní rady ohledně jejich očekávání snížení úrokových sazeb na dnešním zasedání. Táže se 
těchto členů bankovní rady, co bylo cílem těchto komentářů, bez toho, aby tyto komentáře 
kritizoval. Byly tyto komentáře slovními intervencemi na oslabení kurzu, nebo jsme si jejich 
prostřednictvím připravovali půdu pro dnešní snížení úrokových sazeb? 
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Dále zmiňuje výroky premiéra ohledně devizového kurzu 25 Kč/EUR při vstupu České republiky 
do eurozóny. Klade si otázku, zda toto nelze vnímat jako skrytou intervenci vlády, která by měla 
přimět ČNB ke snížení sazeb, neboť by se vládě před volbami hodila uvolněná měnová politika.  
 
Guvernér Tůma: Obecně se domnívá, že premiér ustřelil a že nechtěl takto komunikovat. S 
premiérem o jeho komunikaci včera hovořil, považuje to za vyřešenou věc; z hlediska 
projednávání nastavení měnové politiky by tomu nepřikládal význam. 
 
Vrchní ředitel Holman: ČNB by neměla být otrokem změn devizového kurzu, necílujeme kurz, 
cílujeme inflaci. Změny kurzu jsou obtížně předvídatelné a to především v krátkém a možná také 
ve středně dlouhém časovém horizontu. Slovní intervence považuje za neúčinné. Časté korekce 
úrokových sazeb považuje za škodlivé. Pokud tyto korekce provádíme z důvodu změn kurzu, 
považuje tento přístup za dolaďování, které ekonomiku destabilizuje. I když se může zdát, že  
malé změny sazeb o 0,25 p.b. nepůsobí na investiční proces v průměru, tak těmito změnami ČNB 
ovlivňuje investiční proces „on the margin“. Jestliže například ČNB sníží úrokové sazby, tak se 
některé mezní investice stanou výnosnými, když poté ČNB úrokové sazby opět zvýší, ukáže se, 
že tyto výnosné nejsou.  Tímto může ČNB do určité míry investiční proces destabilizovat.  
Za posilováním  nominálního směnného kurzu lze najít fundamentální faktory, například přímé 
zahraniční investice, či zvýšenou dynamiku exportů. Ty rostou i přesto, že kurz posiluje. Toto je 
vysvětlitelné buď tím, že jsou naše exporty cenově neelastické, nebo tím, že exportéři mají stále 
velký polštář, což považuje za pravděpodobnější. Co se týče finančního účtu, není si jistý, zda je 
tolik citlivý na změny kurzu, čistý odliv portfoliových investic (70 mld. Kč) je více než 
kompenzován přílivem přímých investic, které jsou na úrokový diferenciál necitlivé. Pokud je za 
posilováním kurzu investorská bublina, bylo by lepší ji nechat proběhnout a splasknout, než 
abychom snižováním sazeb případně zvyšovali riziko vzniku bublin na nějakých jiných trzích. 
Navíc i případný a ne zcela pravděpodobný pokles exportu bude nejspíše kompenzován 
očekávaným růstem spotřeby, jak naznačuje naše prognóza.  
Obavy z pozdního snížení úrokových sazeb nepovažuje za opodstatněné, na podzim byly obavy 
opačné. I kdyby podzimní zvýšení sazeb bývalo bylo chybné, což není jisté, dnešním snížením 
sazeb ho stejně nenapravíme, protože již v ekonomice proběhly nevratné procesy. Pokud by se 
inflace pohybovala kolem 2% v důsledku pokračujícího posilování kurzu, nemyslí si, že by to 
byla tragedie, neboť bychom se stále pohybovali uvnitř našeho implicitního pásma pro inflaci. 

 
Vrchní ředitel Řežábek: Jsme zatím v nízkoinflační ekonomice, tomu by měly odpovídat i 
úrokové sazby. Obdobně jako při jeho názorech, které prezentoval na říjnovém zasedáním, se 
domnívá, že by bankovní rada se změnami úrokových sazeb měla vyčkat. Když už v říjnu ke 
zvýšení sazeb došlo, tak se otevřeně hlásí k názoru vrchní ředitelky Erbenové a vrchního ředitele 
Holmana, že by bankovní rada neměla chaoticky reagovat na jakékoli krátkodobé impulsy.  
Hlásí se k tomu, aby bankovní rada rozlišovala mezi příliš aktivní politikou a chaotickou 
politikou. Čím častěji budeme úrokové sazby měnit, tím menší bude náš vliv na trh, což by 
nebylo dobré. V diskusi o snížení sazeb by se měli silněji vyjádřit ti členové bankovní rady, kteří 
se v tomto ohledu tak silně vyjadřovali v lednu a v únoru, a kteří by měli ostatní členy bankovní 
rady přesvědčovat, proč sazby snížit. V tomto ohledu vyjadřuje politování, že se viceguvernér 
Singer neúčastní dnešního jednání. 
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Vrací se k již zmíněnému výroku premiéra. Vysvětlení, že se jednalo o přeřeknutí by považoval 
za možné, kdyby premiér tento výrok nezopakoval. Tím, že premiér ještě jednou zopakoval 
vyjádření o 25 CZK/EUR, nyní staví ČNB do nepříjemné pozice. Osobně nevěří tomu, že se 
premiér pouze spletl. Proto by nerad premiérovi vycházel v tomto ohledu vstříc, vzhledem 
k tomu, že se již možná jednalo o předvolební boj. 

 
Guvernér Tůma: Krátce komentuje výroky premiéra. Upozorňuje na to, že pokud bychom brali 
vážně, že se ze strany premiéra jednalo o úmysl, lze to chápat jako intervenci na nesnížení sazeb, 
respektive na zvýšení a ne naopak. Vyjádření premiéra lze chápat tak, že do budoucna vidí 
kýženou hranici na 25 CZK/EUR, a že mu tedy současné posílení nevadí.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Výrok premiéra chápe jako intervenci na snížení sazeb, protože 
tímto výrokem premiér tlačil kurz k apreciaci. Toto znamená nižší inflaci a tudíž nižší sazby. 
Domnívá se nicméně, že premiér při svých výrocích až tak sofistikovaný nebyl, jako politik 
potřeboval tlačit úrokové sazby směrem dolů. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Vidí dnešní rozhodování jednodušší, než tomu bylo před jedním 
měsícem. Osobně vidí menší důvody k tomu uvažovat o snížení úrokových sazeb. 
Celkově je situační zpráva dobře napsaná, přesto má jednu kritickou poznámku k jejímu textu. 
Týká se části věnované diskusi ekonomického vývoje v Německu, která je ve svém důsledku 
totálně zavádějící. Výhled růstu HDP pro Evropu zůstává přinejhorším stejný, v nové predikci 
Evropské komise je trochu lepší výhled pro Evropu jako celek, nezměněný výhled pro eurozónu. 
To, že v Německu dojde k růstu DPH, sice může ovlivnit německou poptávku, ale nepochybně 
by to nemělo ovlivnit například ceny exportů. Jakkoliv není z důvodu konzistence rozhodování 
zastáncem změn našeho predikčního aparátu, domnívá se, že by se SMS měla pokoušet hledat 
jiný index efektivní poptávky po našich exportech, neboť jinak se tato část bude i v budoucnu 
hodně těžko vysvětlovat. 
Za relevantní považuje informaci o očekávaném zvýšení úrokových sazeb ECB, kdy již na 
začátku února, ještě před vyjádřeními Tricheta a Noayera, analytici očekávali  99% 
pravděpodobnost zvýšení sazeb v březnu, asi 80-85% v červnu. To znamená poměrně významné 
zvýšení krátkodobých sazeb. Domnívá se, že případné rozevření úrokového diferenciálu na 50-75 
b.p. bude relevantní informací. Vrací se zde ke stanovisku viceguvernéra Singera. Z grafu na str. 
14 situační zprávy vyplývá, že v rámci implikovaných úrokových sazeb existují očekávání toho, 
že v relativně blízkém horizontu tento úrokový diferenciál vymizí a česká koruna se stane 
úrokově atraktivní. Pokud si uvědomíme situaci, kdy bankovní rada jasně komunikovala, že za 
daných okolností je trajektorie zvyšování pozastavena, a kdy zároveň ECB zcela jasně 
komunikuje, že bude úrokové sazby zvyšovat, pak je paradoxním výsledek, že se úrokový 
diferenciál v následujících 12 měsících má změnit o 50 b.p., ale opačným směrem. V logice 
stanoviska pana viceguvernéra Singera se z tohoto problému nelze dostat, pokud by nedošlo ke 
komunikaci jiného inflačního cíle. Prezentovat 3% inflační cíl a s ním konzistentní 2% úrokové 
sazby není triviální úkol.  
Prognóza SMS je vychýlená, protože kurzové předpoklady jsou jiné než byly při zpracovávání 
prognózy. Tyto kurzové předpoklady jsou podle něj stejné jako při projednávání minulé situační 
zprávy, k žádné zásadní změně nedošlo. To znamená, že jsme nyní někde mezi základním 
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scénářem prognózy a mezi simulací o korunu silnějšího kurzu s implikacemi do úrokových sazeb, 
o kterých již bankovní rada diskutovala. 
Uklidňující je, že lednová inflace dopadla tak, jak jsme očekávali. Neobchodovatelné a 
neregulované ceny si udržují růst kolem 3%, tyto ceny jsou nejpřímějším indikátorem toho, jaká 
je inflační situace v ekonomice. Do jisté míry jsou pro něj uklidňující i určité signály, že i 
v únoru neočekáváme, že by inflace měla v únoru někam propadnout. 
Makrodata jsou překvapivě silná, růst průmyslu a  stavebnictví rovněž. Jak komentoval při 
veřejném jednání, na maloobchod je obtížné pohlížet, růst kolem 4% by byl na úrovni, kterou by 
očekával, růst kolem 2% by pro něj byl překvapivý. 
Nejrazantnější informací v 2.situační zprávě je rychlý růst peněžní zásoby a zejména rychlost 
úvěrové kreace, která probíhá ve všech sektorech. SMS by se by se nad tím měla analyticky 
zamyslet. Na růst úvěrů domácnostem kolem 30% jsme si zvykli, i když zde bohužel zatím 
nevidíme protiváhu ve spotřebě, nový je růst úvěrů podnikům o 15%. Je pro něj legitimní 
otázkou, k čemu budou tyto peníze sloužit, zda zde probíhá zvýšení rozsahu investic, či zvýšení 
produkce a související zvýšení potřeby pracovního kapitálu. 
V rámci vývoje pracovního trhu by zasloužil bližší analýzu fenomén zaměstnávání cizinců. 
V rámci této analýzy by bylo důležité mimo jiné porozumět legálním restrikcím pro 
zaměstnávání cizinců. Domnívá se, že je dobře, pokud jsou tyto restrikce liberální, čemuž 
odpovídají čísla, která z dostáváme z ekonomiky. Bylo by dobré vědět o tomto fenoménu více, 
abychom mohli kalkulovat, jaký to má dopad na disponibilní příjmy, jaká část disponibilních 
příjmů  pravděpodobně ve formě remitencí odchází z ekonomiky a podobně. 
Zajímavý byl rovněž vývoj platební bilance za minulý rok, kde se relativně těžko sleduje vazba 
mezi relativně slabou platební bilancí a mezi razancí posílení kurzu. Běžný účet platební bilance 
je tlačen bilancí výnosů do značného deficitu, který je v podstatě 3% HDP celoročně. Za poslední 
dva kvartály docházelo k relativně malému přílivu přímých zahraničních investic a k viditelnému 
odlivu portfoliových investic. Platební bilance tak relativně dobře odpovídá prostředí nízkých 
úrokových sazeb, ale vůbec nekoresponduje s tím, co se odehrává na devizovém trhu, kde kurz 
od čtvrtého čtvrtletí systematicky posiluje. 
Celkově shrnuje tím, že je pro něj osobně rozhodování jednodušší než při projednávání lednové 
situační zprávy, kdy se obával, že se můžeme nacházet uprostřed velmi razantní bubliny, která 
vytlačí kurz výrazně od rovnováhy. Stabilizace kurzu odpovídá situaci z hlediska úrokového 
diferenciálu a celkově snižuje obavy o jeho budoucím vývoji. Souhlasí s tím, že nyní bychom 
evidentně uvažovali o protisměrném pohybu úrokových sazeb, protože žádnou udržitelnou 
historku o snižování sazeb po zbytek roku nemáme. Pokud zapomene na veškerou taktiku, na 
očekávání a na komunikaci, tak se jen obtížně hledají důvody pro potřebu snížit sazby. 
 
Guvernér Tůma: Shrnuje dosavadní diskusi. Dnes zazněly dva odlišné přístupy k měnové 
politice, jeden reprezentovaný názorem nepřítomného viceguvernéra Singera, doporučující 
aktivní až  agresivní měnovou politiku, druhý pregnantně vyjádřený vrchním ředitelem 
Holmanem tvrzením, že by bankovní rada „neměla být otrokem vývoje kurzu“. Vyjadřuje ještě 
obecněji, že by bankovní rada neměla být „otrokem“ vývoje specifických faktorů. Jeho názor je 
blíže k názoru vrchního ředitele Holmana, sice se v minulosti rovněž hlásil k aktivní měnové 
politice, na druhou stranu zde existují určité hranice. Vše je závislé na dlouhodobosti měnové 
politiky. Je všeobecným konsenzem, že měnová politika má významná zpoždění. Existují zde 
dvě rizika, kterým bankovní rada vždy čelí. Jednak riziko pozdní reakce měnové politiky 
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v případě, že má inflace fundamentální charakter, kdy se může měnová autorita ocitnout „za 
křivkou“. Na druhé straně je zde riziko příliš aktivní měnové politiky a riziko reakce na něco, co 
lze nazvat chaosem (například těžko předpověditelné pohyby kurzu). Vyplývající protisměrné 
pohyby úrokových sazeb přitom mají negativní dopady do kredibility centrální banky. Domnívá 
se, že jistá  zdrženlivost je na místě. 
Má poznámku k modelovému aparátu, prognóze a podkladům k rozhodování, které získává 
bankovní rada od SMS. Dovolí si nesouhlasit s vrchním ředitelem Fraitem v jeho diskusi 
podkladů, které má bankovní rada od SMS, a s jeho interpretací prognózy. Nedomnívá se, že 
podklad od SMS reprezentuje příliš modelový přístup. Podle jeho názoru se v modelu s rezidui 
pracuje velmi intenzivně, ČNB má integrovanou prognózu, ne prognózu modelovou. Obává se, 
že pokud bychom viděli modelovou prognózu, byli bychom upřímně zděšeni. Vznáší v této 
souvislosti dotaz na přítomného ředitele SMS Holuba: Je predikce integrovanou prognózou, ve 
které je veškerá znalost, kterou máme k dispozici, a do které vstupují všechny naše znalosti a 
predikce v krátkém období, poté nás v delším období vede model, nebo je tomu jinak?  
Podklad od SMS je podle něj to nejlepší, co má bankovní rada k dispozici. Pokud by bankovní 
rada byla s tímto podkladem systematicky nespokojena, musela by uvažovat o výměně 
zaměstnanců SMS. Vzhledem k tomu, že máme v SMS podle jeho názoru více méně nejlepší 
odborníky v této zemi, těžko si ale dokáže představit kvalitnější složení týmu. Věří, že podklady, 
které dostává bankovní rada, jsou kvalitní a že obsahují veškeré informace, které SMS má. To 
neznamená, že není možné se vůči prognóze vymezit, tak jak se stalo při projednávání poslední 
situační zprávy. 
V hodnocení fiskální politiky zůstává nadále relativně optimistický na základě toho, že zkušenost 
poledních let je relativně dobrá, a to i přes poslední signály o uvolňováním fiskální politiky 
(rodičovské příspěvky, některé legislativní návrhy, které se objevují v PS parlamentu). Zmiňuje 
svoji včerejší účast na jednání vlády, kdy v diskusi o financování dluhů zdravotních pojišťoven 
existovala silná tendence najít zdroje ve stávajícím rozpočtu jednotlivých rezortů. Jakkoli je 
dalek toho chválit vládu za rozpočtovou disciplínu, domnívá se, že jakási disciplína v jejím 
rozhodování existuje, a to i v porovnání s jinými zeměmi. Obrázek fiskální politiky je 
samozřejmě nejistý a spíše smíšený, ale empirická evidence je zatím poměrně slušná. Lze 
očekávat, že fiskální politika nebude jako v minulých letech restriktivní, ale spíše neutrální až 
mírně expanzivní.  
Co se týče dotazů členů bankovní rady ke komunikaci možného snížení úrokových sazeb 
v průběhu února, domnívá se, že ve své komunikaci pro snížení sazeb nehoroval,  ale připustil je. 
Domnívá se, že zde nebude jednotná odpověď od členů bankovní rady, kteří hovořili o snižování 
úrokových sazeb nebo jej připouštěli, protože každý z nich měl pro toto tvrzení svojí motivaci. 
Někdo skutečně nutnost snížení viděl,  což je zřejmé z příspěvku viceguvernéra Singera.   Sám za 
sebe svá vyjádření chápe jako ujištění veřejnosti o tom, že jsme v rámci měnové politiky 
připraveni diskutovat o všech možnostech, a že „zbraně máme vždy nabity“. Jinak souhlasí s tím, 
že slovní intervence jsou většinou neúčinné, pokud nenásleduje akce. Své vyjádření nicméně 
nepovažuje zdaleka za slovní intervenci. Na druhou stranu by se nevzdával nástroje komunikace 
v tom smyslu, že by bankovní rada mohla dát najevo, že považuje kurz za příliš silný.  Domnívá 
se, že tuto komunikaci zopakuje i dnes před novináři, a že je tato formulace standardní.  
Byť 25 b.p. v úrokovém diferenciálu není nic dramatického, svoji roli tyto diferenciály sehrávají. 
Domnívá se, že pokles sazeb jde opačným směrem než je vývoj nejen v Evropě, ale i ve světě. 
Úrokové diferenciály se tak budou zvyšovat,  což téměř jistě povede ke snížení atraktivity 
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koruny. Má obavy z toho tento vývoj dále akcelerovat. Stejně tak jako finanční trhy se ČNB dívá 
hodně na vývoj sazeb v eurozóně, přesto je zde rovněž relevantní vývoj úrokových sazeb v USA, 
které jsou v současnosti na úrovni 4,5%, takže je zde úrokový diferenciál přes dvě procenta. Je 
pro něj překvapivé, že se poprvé v historii České republiky dostáváme i u obligací s dlouhou 
splatností na záporný úrokový diferenciál vůči eurozóně. Na této situaci ho znepokojuje to, že 
nerozumí jejím důvodům. Chápe, že se ČNB krátkodobě může se sazbami ocitnout pod úrovní 
eurozóny, s tím, že se předpokládá konvergence, a že se jedná o reakci na krátkodobý tlak. Nemá 
ale žádné ekonomické vysvětlení pro to, proč by dlouhodobé sazby v České republice měly být 
nižší, než v eurozóně. Chápe tuto situaci jako další argument pro nezvyšování úrokového 
diferenciálu, kdy podle něj již trh situaci s negativními úrokovými diferenciály především na 
krátkém konci výnosové křivky zohlednil. Negativní úrokový diferenciál sehrává již nyní svůj 
vliv u portfoliových investic, kdy zde je významný odliv prostředků, zejména domácích 
investorů.  
 
Otevírá druhé kolo diskuse.  
Vrchní ředitel Frait: Pokud jde o dlouhodobost či krátkodobost politiky, v minulosti několikrát 
neúspěšně působil na SMS, aby prodloužila horizont měnové politiky na tři roky, tak jak jej 
používá například švédská či britská centrální banka. Byl tedy vždy pro dlouhodobé horizonty 
měnové politiky. Jeho pohled není ani pohledem viceguvernéra Singera ani vrchního ředitele 
Holmana, je někde jinde.  Již na podzim 2004 publikoval na webu svoji řeč, ve které říkal, že 
sazby budou velmi dlouho velmi nízké. 
Dlouhodobost měnové politiky podle něj spočívá v tom, že žijeme ve vlivu globální ekonomiky, 
který je momentálně velmi zvláštní. Země s plovoucími kurzy jsou vystaveny velkým tlakům, 
kupříkladu Česká republika a Nový Zéland jsou země, které v posledních pěti letech zažily 
největší nominální zhodnocení svých měn. Přitom Nový Zéland tímto zhodnocením v poslední 
době docela trpí. Podle jeho názoru bude možná trvat delší dobu, než se směr tlaků změní. Nemá 
pocit, že by tlaky na rozvíjející se ekonomiky byly nižší, než tomu bylo před rokem. Proto 
vyjadřuje obavy z asymetrických dopadů tlaků z velkých zemí, zejména z ekonomiky USA.  
 
Guvernér Tůma: Proč asymetrických, to o čem vrchní ředitel Frait mluví je globální efekt, který 
je symetrickým šokem. Proč by měl dopadat zrovna na ekonomiky České republiky a Nového 
Zélandu asymetricky? 
 
Vrchní ředitel Frait: Je poměrně málo zemí s plovoucím kurzem a s nezávislou měnovou 
politikou, a to jak z hlediska počtu, tak z hlediska objemu finančních trhů. Zatímco v asijských 
ekonomikách dochází k tomu, že jejich centrální banky bojují proti posilování svých měn 
nákupem stovek miliard USD do devizových rezerv, v České republice se toto neděje, což 
považuje za vcelku rozumné. Na druhou stranu to ale znamená, že česká ekonomika není schopna 
ubránit se přílišným apreciačním tlakům vyplývajících z globálních nerovnováh. Úrokový 
diferenciál vůči dolaru, respektive úrokové sazby v USA, nejsou podle něj pro naši situaci příliš 
významné, neboť atraktivita investic do USD je snížena jejich výraznou rizikovostí spojenou 
s nejistotami souvisejícími se zmíněnými globálními nerovnováhami. 
V otázce své komunikace a diskutovaných slovních intervencí chápe svoji komunikaci jako 
podání informace trhům, a zejména pak zahraničním subjektům na trhu, které se mnohem méně 
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orientují v české ekonomice. Indikace snížení úrokových sazeb podle něj souvisí s 
předvídatelností měnové politiky, neviděl by zde žádný problém.  
V rámci bankovní rady navíc podle něj došlo k velice zajímavému prohození rolí. On sám byl 
v říjnu proti příliš aktivistické měnové politice, kdy argumentoval, že bychom měli se zvýšením 
úrokových sazeb počkat, neboť všechny ostatní centrální banky čekají a nereagují na zvýšené 
ceny ropy, u kterých se mohlo jednat o specifický šok. Dnes jsou ostatní členové bankovní rady 
ve stejné roli, kdy tvrdí, že bychom neměli být aktivističtí a neměli bychom reagovat na 
krátkodobé šoky vyplývající z vývoje devizového kurzu. Všechny centrální banky přitom se 
zvýšením úrokových sazeb počkaly s výjimkou ČNB. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: V říjnu ale argument při rozhodování o sazbách nebyl ten, že by 
byl vývoj cen ropy krátkodobý okamžitý šok.  
 
Guvernér Tůma: Úrokové sazby zvedaly například ECB, či švédská Riksbank. Ropa nebyla při 
rozhodování o zvýšení úrokových sazeb v říjnu hlavním argumentem. Hlavním argumentem bylo 
to, že se ČNB dostala na mimořádně nízkou úroveň úrokových sazeb v důsledku silné apreciace 
v minulosti. Tuto úroveň úrokových sazeb dlouhodobě nepovažuje za adekvátní.  
 
Vrchní ředitel Frait: Pokračuje v reakci na připomínku vrchního ředitele Holmana. 
Destabilizující vliv na ekonomiku mohou mít pouze změny reálných úrokových sazeb, ke kterým 
dochází bez ohledu na to, zda měníme nominální sazby či nikoli. Politika neměnných 
nominálních úrokových sazeb není lepší než politika často měněných nominálních sazeb, protože 
klíčové jsou reálné úrokové sazby. Osobně je spíše zastáncem anglosaského přístupu k měnové 
politice než politiky ECB, která je schopna projít téměř celý hospodářský cyklus se stejnou 
nominální úrokovou sazbou, což rovněž vytváří problémy. Existuje zde tedy volba mezi dvěma 
možnými systémy. Vzhledem k tomu, že je Česká republika malou otevřenou ekonomikou 
s plovoucím kurzem, tak si dost dobře nemůže dovolit politiku neměnných nominálních 
úrokových sazeb, kde výkyvy v průběhu cyklu vznikají v reálných sazbách. 
Pokud se jedná o diskusi makroekonomického modelu, model nekritizoval, domnívá se, že je 
v pořádku. V rámci skupiny centrálních bank patříme spíše mezi ty centrální banky, které se 
snaží o teoretickou konzistenci svého modelu, a nesnaží se do modelů příliš zasahovat. Například 
Bank of England je na druhé straně. Jeho poznámky směřovaly spíše k přístupu, jakým by 
bankovní rada měla pracovat s výsledky modelu.  
 
Vrchní ředitel Řežábek: Poznámku k mediální záležitosti měl z toho důvodu, že se mu osobně 
nelíbí, pokud by bankovní rada po dvou či třech měsících protisměrně měnila sazby, popřípadě 
jejich změny protisměrně komunikovala. Jakkoliv je spíše příznivcem nižších sazeb, je z tohoto 
důvodu spíše zdrženlivý, snížení sazeb by v dnešní situaci považoval za škodlivé. Není podle něj 
možné sazby zvýšit a měsíc a půl poté komentovat, že je budeme muset snížit možná i o více než 
25 b.p. Bankovní rada by se v tomto ohledu měla rozhodovat konzistentně. Podobně, pokud se 
bankovní rada rozhodne pomocí sazeb intervenovat proti posilování kurzu, opět by preferoval, 
kdyby rozhodování probíhalo při zasedáních bankovní rady, včetně určení toho, kdo bude toto 
komunikovat. 
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Guvernér Tůma: Osobně za slovní intervence považuje vyjádření, že jsme připraveni 
intervenovat na devizovém trhu, vyjádření komentující možné změny úrokových sazeb 
v budoucnu za slovní intervence nepovažuje.  
Vrchní ředitelka Erbenová: Také doporučuje pracovat s pojmem „slovní intervence“ opatrněji. 
Rovněž nepovažuje obecné vyjádření, že je kurz mimo svojí fundamentální hladinu, a že 
pravděpodobně dojde k jeho korekci, za slovní intervenci. Pokud si přečte celé rozhovory členů 
bankovní rady a ne pouze jejich titulky, které k nim přidávaly agentury, nedomnívá se, že by naše 
komunikace byla upjatá nebo nekorektní. Problémem je, že se tato komunikace trefila do vypjaté 
a rozjitřené nálady agentur a analytiků, kteří měli potřebu přikládat větší váhu jedné části 
argumentace. Jinak ale považuje za korektní vyjadřovat své názory na to, jak se ekonomika 
vyvíjí, přičemž bychom neměli zapomenout, že jsme publikovali prognózu, která má trajektorii 
implikovaných sazeb mířící vzhůru. Za této situace považuje připuštění, že se nebudeme řídit 
touto implikovanou trajektorií sazeb, za správné, normální a korektní. Domnívá se, že až opadne 
rozjitřená nálada, tak nikdo neshledá nic závadného na komunikaci, kterou měli členové 
bankovní rady před tímto jednáním. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Vláda neměla včera záchvat makroekonomické uvědomělosti,  
pouze respektuje zákon o státním rozpočtu. Nemá totiž k dispozici jiné zdroje, než ty, které si 
narozpočtovala. Pokud chce tedy realizovat výdaje, které nejsou rozpočtovány, tak musí zkrátit 
kapitoly. Rozpočtová zodpovědnost je tak spíše vlastností právního systému než zodpovědností 
vlády. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Problém je ale jinde. Pokud by vláda dodržela zákon o státním 
rozpočtu, tak to bude z hlediska makroekonomických podmínek příliš velká expanze.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Vnímal jako relativně špatnou zprávu to, že vláda využila rezervní 
fondy, přičemž prognóza implicitně předpokládá, že jejich dynamika bude stejná jako v minulých 
letech.  
Krátkodobý úrokový diferenciál je podle něj relevantní, v současnosti každá dlouhá pozice 
v CZK od prvního dne generuje ztrátu odpovídající 25 b.p záporného úrokového diferenciálu. 
Agresivita investorů a jejich schopnost držet tuto ztrátu je svým způsobem limitovaná, zvláště 
pro vyšší úrovně diferenciálu. S těmito obchody jsou navíc spojeny transakční náklady. 
U dlouhodobých sazeb je propad negativní výnosového diferenciálu opravdu překvapivý. Tento 
negativní výnosový diferenciál znamená, že investoři nyní systematicky očekávají dlouhodobou 
apreciaci kurzu. K nominální konvergenci zde dojde až tehdy, až se nebude čekávat další 
apreciace kurzu. 
 
Vrchní ředitel Frait: Alternativním vysvětlením negativních dlouhodobých výnosových 
diferenciálů je očekávání odložení vstupu České republiky do eurozóny. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Toto platí většinou v ERM II, když se neočekává, že dojde ke 
změně nastavení kurzu (realignment). Zajímavější je podívat se na to, jak rychle konvergují 
implikované krátkodobé sazby k implikovaným krátkodobým sazbám v eurozóně. 
Logika vrchního ředitele Fraita, že země s pohyblivým devizovým kurzem čelí apreciaci, je svým 
způsobem správná, potom jsme ale měli velmi agresivně chtít např. 1% inflační cíl.  
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Uvažování větší vhodnosti používání reálných úrokových sazeb namísto nominálních naráží na 
jejich nejednoznačnou definici. Pokud mluvíme o výnosnosti kapitálu, každý investor má svůj 
velmi specifický deflátor. Říkat, že pro investory je při počítání jejich reálných úrokových sazeb  
relevantním deflátorem index spotřebitelských cen či deflátor HDP, je podle něj ještě méně 
přesné, než říci, že jsou pro ně relevantní nominální úrokové sazby. Pro investory do 
exportujících podniků bude relevantní deflátor exportu, u investic do nemovitostí index cen 
nemovitostí a podobně.  
 
Ředitel SMS Holub: Prognóza SMS je určitě integrovaná, čistě modelovou prognózu je možné 
sestavit za dopoledne a SMS na své prognóze pracuje celý měsíc. Do prognózy je vložen krátký 
konec prognózy z krátkodobých metod, které jsou hodně založeny na datech. V poslední době 
SMS ukázala svojí flexibilitu například v tom, že omezila průsak růstu energetických cen, 
změnila  nastavení rovnovážných veličin, takže i zde dochází k určitým zásahům do modelové 
struktury. Na druhou stranu je pravda, že SMS může narazit na určitou hranici těchto úprav, kdy 
vycítí, že by příliš mnoho ad hoc zásahů do modelového aparátu znamenalo ztrátu výhody 
konzistence v čase.  
V úterý se jej shodou okolností ptal na konferenci v Bělorusku David Mayes z Bank of Finland, 
jaký je podíl modelu a expertního úsudku v naší prognóze. Odpověď byla, že tento podíl byl 
v době, kdy jsme přebírali tři čtvrtletí krátkodobé prognózy do QPM, zhruba 80:20 ve prospěch 
expertního úsudku, po zkrácení horizontu přebírání krátkodobé prognózy na jedno čtvrtletí tento 
podíl činí zhruba 50:50. Finská a Švédská zkušenost naznačuje tento podíl ve výši 60:40 ve 
prospěch modelu. Proto se domnívá, že v ČNB není rozhodování vychýleno směrem k modelu. 
Samozřejmě situace ve Velké Británii je specifická, neboť ad hoc element je zde asi větší než ve 
Švédsku a Finsku. Toto je však dáno tím, že v Británii se jedná o prognózu MPC, nikoliv o 
prognózu zaměstnanců. 
 
Vrchní ředitel Frait: Navrhuje hlasování o snížení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
 
 
 
III.       Závěrečné hlasování: 
 
Guvernér Tůma   hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Viceguvernér Niedermayer  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
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 ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
 

 
 

IV.  Úkoly  
 
Nebyly zadány. 
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V.        Rozhodnutí 
Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů ponechat limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace nezměněnou na stávající úrovni 2%. Pro toto 
rozhodnutí hlasovalo pět členů bankovní rady, jeden člen hlasoval pro snížení sazeb o 0,25 
procentního bodu. 
 
 
Zapsal: M. Hlaváček, poradce bankovní rady 
 


