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Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér L. Niedermayer, viceguvernér M. Singer, 
vrchní ředitelka M. Erbenová, vrchní ředitel J. Frait, vrchní ředitel R. Holman, vrchní 
ředitel P. Řežábek. 
 
I. Diskuse navazující na prezentaci 4. situační zprávy 
 
Viceguvernér Singer: Uvádí, že situační zpráva reaguje na nová překvapivá data. V této 
souvislosti oceňuje práci SMS, jakým způsobem se s těmito novými daty vyrovnala.  
Pozastavuje se však nad tím, proč podle SMS dochází k opakovanému „rozkmitávání“ tempa 
růstu inflaci nezrychlujícího produktu a zda jde skutečně o adekvátní výraz fungování 
ekonomiky. Podle jeho názoru by se  s touto veličinou mělo pracovat poněkud jinak, aby 
nebyla tak volatilní. Vedle toho se dotazuje,  zda by se neměl v budoucnu  zvyšovat i samotný 
„steady state“ růst neinflačního produktu. Pokračuje dotazem, zda se při úvahách o transmisi 
inflace z Německa bere v úvahu povaha cenové tvorby „od zdola“, tedy z pohledu  
výrobkových  řetězců. V tomto  nazírání by mohla být uvedená  transmise nižší. Pokračuje,  
že daňové úpravy v Německu dále vyostřují již známý problém, totiž že aproximovat pomocí 
Německa zahraniční prostředí je problematické. Dotazuje se, zda má SMS pro zahraniční 
prostředí vhodný substitut a zda v tomto směru probíhají nějaké  kroky. Rovněž se dotazuje 
na vývoj inflace za horizontem měnové politiky. V horizontu měnové politiky má být inflace 
v důsledku deregulací na horním okraji tolerančního pásma bodového cíle, otázka však je, 
jaký bude její další vývoj, až vliv deregulací odezní. Oceňuje přílohu situační zprávy 
věnovanou problematice nemovitostí. Pokud jde o Přílohu č. 10 věnovanou měnovým 
charakteristikám, poukazuje na odlišné výsledky, pokud se k analýze použijí 
vysokofrekvenční nebo nízkofrekvenční data. Na nízkofrekvenční datech zkoumané vztahy 
zpravidla fungují. Poté kritizuje skutečnost, že ve Shrnutí nejsou uvedeny podrobnější údaje, 
nýbrž pouze směr jejich pohybu (ceny výrobců, míra úspor atd.). Nakonec kritizuje formu 
grafů u analýz sensitivity.  
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): K „rozkmitání“ tempa růstu inflaci  
nezrychlujícího produktu lze uvést, že modelový aparát se důsledně drží definičního vztahu, 
kdy neinflační potenciál v součtu s mezerou výstupu odpovídá skutečnému HDP. Pokud dojde 
k „rozkmitání“ dat, dojde i k rozkolísání potenciálu. Je tomu tak úmyslně, protože tímto 
přístupem je od „rozkmitání“ do značné míry uchráněna mezera výstupu, která má přímý 
dopad na prognózu úrokových sazeb, měnověpolitické doporučení atp. SMS by v zájmu vyšší 
vypovídací schopnosti ukazatele inflaci nezrychlujícího produktu samozřejmě uvítala, kdyby 
nebyl tak rozkolísaný, ale v daném pojetí se tomu nelze vyhnout. V souvislosti s nynější 
prognózou ovšem nedochází pod vlivem nečekaně rychlého růstu HDP v roce 2005 jen 
k dopadům do neinflačního potenciálu, nýbrž i do mezery výstupu, i když dopad do 
neinflačního potenciálu převažuje.  Na horizontu prognózy se však  počítá již jen s mírnými 
výkyvy tohoto ukazatele, z 5,5 % na 5 %, tedy směrem k hodnotě jeho dlouhodobého „steady 
state“ růstu stanoveného na 4,5 %. Tato dlouhodobá hodnota vyjadřuje horizont v řádu 30 
let, jde o předpoklad modelu,  který do prognózy explicitně nevstupuje. SMS v současnosti 
nemá žádný robustní nástroj, jehož pomocí by dokázala tuto veličinu krátkodobě přehodnotit. 
Dále SMS uvádí, že ve srovnání s používaným  prognostickým aparátem vede alternativní  
aparát produkční funkce, který SMS rovněž  bere v úvahu, také k výraznému „rozkmitání“ 
potenciálního růstu. Obdobně je tomu u všech metod, které pracují se skutečnými daty. Na 
druhé straně experimentální odhad v citlivostní analýze, který pracuje s nižším ekonomickým  
růstem, „rozkmitání“ neinflačního potenciálu nesignalizuje, protože nejsou srovnatelně 
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„rozkmitaná“ ani data. Celkově lze konstatovat,  že každá jiná metoda než QPM by se 
potýkala s „rozkmitáním“ a přístup používaný SMS umožňuje tyto vlivy významně odclonit i 
při volatilních datech. Pokud jde o aproximaci zahraniční poptávky pomocí Německa, SMS 
uznává, že jde aktuálně o ještě nedokonalejší proxy proměnnou než obvykle. V souvislosti 
s vytipováním vhodné alternativní proměnné je třeba, aby splňovala dvě podmínky. Jednak se 
na ni musí vztahovat Consensus Forecasts, aby bylo možné vytvořit referenční scénář 
zahraničního vývoje. Rovněž je zde otázka zahraničních úrokových sazeb a kurzu vůči koruně. 
Těžko jako aproximaci zahraničního prostředí volit více zemí s odlišnými měnami. Bylo by 
totiž obtížné kalkulovat úrokový diferenciál, efektivní kurz atd. Bylo by ovšem možné pracovat 
s eurozónou jako celkem. Dosavadní pokusy provedené SMS v tomto směru ale zatím nevedly 
ke zvýšení predikční síly zahraničních vlivů. Komunikačně směrem navenek by ale tato změna 
mohla být užitečná a SMS ji považuje za námět pro svoji další práci. K otázce chování inflace 
za horizontem měnové politiky SMS uvádí, že efekt daňových úprav, který v horizontu měnové 
politiky tlačí inflaci na horní okraj tolerančního pásma, za horizontem měnové politiky již 
odpadne, a to díky omezenému průsaku do inflačních očekávání. Na druhou stranu ale dojde 
v květnu 2008  k další harmonizační úpravě u cigaret a mimo to bude mezera výstupu kladná. 
Takže i v roce 2008 bude inflace na horním okraji tolerančního pásma. Měnově relevantní 
inflace je dlouhodobě pod bodovým cílem, ovšem i ta v průběhu času poroste směrem nad cíl. 
Konečně vznesené dotazy k Příloze č. 10 vnímá SMS jako podnět k dalšímu bádání v dané 
oblasti, včetně zahrnutí dlouhodobějšího horizontu.   
       
Guvernér Tůma: Připojuje se k otázce o „steady state“ růstu potenciálu s tím, že jeho změny 
lze určit arbitrárně.  
Odpověď SMS: V každém  případě lze uvést, že chyba v odhadu potenciálu, k níž došlo, 
neimplikuje chybu v odhadu inflačních tlaků.         
 
Viceguvernér Niedermayer: Rovněž oceňuje úsilí, s nímž se SMS vyrovnala s novými údaji 
o vývoji ekonomiky. Souhlasí dále s názorem, že by bylo vhodné zbavit se Německa jako 
proxy proměnné pro zahraniční prostředí. Pokračuje dotazem, zda by byl správný odhad 
nominálních disponibilních příjmů ve výši 6-8 %. Hodnoty uváděné SMS se mu totiž zdají 
podhodnocené i při zohlednění tlumícího vlivu příjmů cizinců. Připomíná, že SMS slíbila 
dodat podrobnější údaje. Dále se dotazuje, zda je predikovaný ekonomický růst na 1. a 2. 
čtvrtletí 2006 adekvátní, nikdo jiný než ČNB totiž taková tempa nepředpokládá. Pokračuje  
diskusí a dotazem na efekty regulovaných cen a daňových úprav u cen některých položek 
(Telecom, čokoláda). Nakonec se podrobněji vrací k vnímání přílivu PZI v předchozí a 
nynější prognóze, komentuje jejich vývoj a dotazuje se na konzistenci argumentace v obou 
situačních zprávách.  
Odpověď SMS: Nominální disponibilní příjmy porostou v závislosti na vývoji na trhu práce. 
K tomu je třeba započítat ještě fiskální příspěvek (rodičovské příspěvky) a další typy důchodů, 
které celkově táhnou růst disponibilním příjmů směrem dolů oproti mzdovým příjmům. Pro 
rok 2006 SMS předpokládá meziroční růst disponibilních příjmů o 4,1 % a pro rok 2007 ve 
výši 5,2 %. Podrobnější údaje budou zaslány elektronicky.  Pokud jde o odhad růstu reálného 
HDP na 1. a 2. čtvrtletí 2006, mezičtvrtletní dynamika ekonomického růstu zpomaluje již od 
1. čtvrtletí 2006, což se promítne do přechodného návratu cyklické polohy ekonomiky zpět do 
pásma záporné mezery výstupu. V meziročním porovnání jsou však tempa růstu ovlivněna též 
efektem akcelerace ekonomického růstu z 2. pololetí 2005. Pokud jde o využití metod 
předstihových indikátorů, poslední data ukazují na zrychlení meziročního růstu, tyto metody 
však v předchozích odhadech zklamaly.  V odpovědi na vliv změn cen Telecomu SMS uvádí, že 
změna paušálních poplatků bude mít na index spotřebitelských cen proinflační vliv, zatímco 
změna poplatků za minuty bude mít vliv protiinflační. Konečný dopad do CPI je předpokládán 
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jako malý v řádu do +0,1 p.b. Tento výsledek je podmíněn předpoklady, jak ČSÚ tyto změny 
promítne do inflace. SMS nyní nepředpokládá, že by ČSÚ přistoupil k vytvoření nových 
reprezentantů a nových vah.  
 
Vrchní ředitel Frait: Ve svém vystoupení se především věnuje vyznění Přílohy č. 10. 
Komentuje problematiku rychlosti oběhu peněz a poukazuje na odlišnost výsledků v závislosti 
na tom, zda je k analýze použita inflace CPI nebo inflace deflátoru HDP. Nakonec vznáší 
dotaz,  jak by SMS přistupovala k tvorbě červencové prognózy z hlediska změn v modelu, 
pokud by kurz koruny k euru v červnu dosáhl 28 Kč. 
Odpověď SMS: Pokud jde o Přílohu č. 10, viz odpovědi na dotazy viceguvernéra Singera a 
vrchního ředitele Holmana.  Pokud jde o problematiku budoucího vývoje kurzu, viz odpověď 
na dotazy vrchního ředitele Holmana.  
 
Vrchní ředitel Holman: K otázce současné cyklické polohy ekonomiky se dotazuje, proč se 
SMS dopracovala souběžně k závěru jak o zvýšeném inflaci nezrychlujícím produktu, tak o 
„překmitnutí“ do kladné mezery výstupu. Pokračuje porovnáním 1. a 4. SZ, kde spatřuje 
nekonzistenci mezi vyšším odlivem PZI v 1. SZ a zvýšením investiční aktivity a naopak 
přílivem PZI ve 4. SZ. Dále se pozastavuje nad tím, že podle Přílohy č. 10 není růst peněžních 
agregátů předstihovým ukazatelem inflace a HDP. Jaká teorie je v pozadí takového zjištění? 
Poukazuje na ECB a Bundesbanku, které využívají vztah peněžních agregátů a inflace jako 
druhý pilíř měnové politiky. Aparát použitý v Příloze č. 10 považuje za nevhodný, nezahrnuje 
totiž delší období, v němž by se diskutované korelace podle jeho názoru našly. Dále se 
dotazuje, proč se SMS liší od odhadu analytiků v očekávání vývoje kurzu (ČNB předpokládá 
kurz o 1 Kč slabší). Vznáší dotaz, jak by analytici prognózovali vývoj kurzu, pokud by do 
svých úvah zahrnovali implikované sazby ČNB. Vyšší domácí konkurence a efekty 
globalizace (levné zboží z Číny) by měly mít protiinflační vliv. Znamená to zároveň zvýšení 
potenciálu? V reakci na problematiku daňových úprav v Německu a jejich vlivu na domácí 
inflaci upozorňuje na obecné mechanizmy dovážené inflace. V této souvislosti upozorňuje, že 
při pohyblivém kurzu by ekonomika neměla dovážet inflaci.  
Odpověď SMS: V přenosu inflace z Německa lze uvažovat o tom, že korunové ceny 
dováženého zboží jsou ovlivňovány jak cenami na zahraničních trzích, tak nominálním 
kurzem. Inflace se pak skutečně nemusí dovážet, protože vývoj nominálního kurzu a 
zahraniční inflace se může kompenzovat. Přesto se SMS domnívá, že v krátkém období se 
inflace může dovážet.. Pokud jde o druhý pilíř měnové politiky (měnová analýza), ECB s ním 
měla podle poznatků SMS v minulosti problémy, zejména proto, že vedl k jiným výsledkům, 
než první  pilíř (obecná ekonomická analýza). V takových situacích ECB vždy 
upřednostňovala první pilíř. V současnosti se oba pilíře ubírají stejným směrem a v takové  
situaci je pak lze využívat zároveň.  K otázce, zda je v odhadu mezery výstupu zohledněn i vliv 
některých strukturálních vlivů, je odpověď SMS kladná, ale spíše se jedná o domácí 
strukturální vlivy. Čínská konkurence by odhad neměla výrazněji ovlivňovat, měla by být 
zachycena ve vývoji dovozních cen. Tento vliv je očištěn ještě před tím, než dojde k připsání 
určité hodnoty inflace domácím poptávkovým faktorům (mezeře výstupu). Pokud jde o 
nekonzistenci v minulých situačních zprávách co do odlivu a přílivu PZI, SMS si nevybavuje 
takovou nekonzistenci a prognóza setrvává na očekávání mírného přílivu, beze změny oproti 
minulé situační zprávě. K určitým nejasnostem může docházet ve struktuře dat, konkrétně 
v otázkách reinvestic, čistého odlivu nebo náhrad zahraničním zaměstnancům; SMS přislíbila 
tyto vazby jednotlivých ukazatelů prezentovat v podrobnější podobě. K otázce odlišnosti v 
predikci kurzu analytiků a SMS lze uvést, že analytici pracují s představou, že se úrokové 
sazby zvýší,  kurz posílí a inflace poklesne pod inflační cíl. Toho ovšem model používaný SMS 
nikdy nedocílí, protože v něm díky reakci centrální banky inflace musí směřovat k cíli a 
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úrokové sazby musí být nastaveny na takové úrovni, která zaručí,  že inflace bude dosahovat 
cíle. Taková úroveň sazeb má zároveň v aktuální prognóze znemožňovat výraznější apreciaci 
kurzu, která by naopak stlačovala inflaci pod cíl. Analytici však nejsou vázáni inflačním 
cílem, a proto výraznější apreciaci předpokládat mohou. Analytici se proto mohou  
dopracovat k výsledkům, které nejsou v souladu s plněním inflačního cíle ČNB. Pokud 
zvažujeme, jak by se analytici chovali v predikci kurzu při znalosti implikovaných sazeb, 
záleží na tom, jak  hluboko by musel klesnout negativní  úrokový diferenciál, aby kurz oslabil. 
V komentářích analytiků lze spatřovat nekonzistenci v tom, že předpokládají pohyb  
úrokových sazeb směrem nahoru, protože stejným směrem se bude ubírat  i eurová  sazba. 
ČNB tedy podle těchto komentářů bude muset zvyšovat sazby také, aby zabránila tlakům na 
kurz. Zároveň  však  v souvislosti s kurzem uvádějí, kurz bude posilovat a stlačí inflaci pod cíl.  
Tato úvaha není  v režimu cílování  inflace konzistentní a modelový aparát používaný SMS se 
k ní nemůže nikdy dopracovat.     
 
Vrchní ředitel Řežábek: Nejprve konstatuje absenci inflačních poptávkových tlaků a 
upozorňuje na podstřelování inflačního cíle v minulosti. V této souvislosti se dotazuje, zda 
model SMS vůbec umožňuje pohyb v horní polovině tolerančního pásma bodového  
inflačního cíle, tedy rozpětí inflace 3 – 4 %. Jinak se těžko zabrání opětovnému podstřelování. 
Domnívá se, že analytici nastavili asymetrické nastavení měnové politiky v dolním pásmu 
inflačního cíle do svých prognóz jako reakci na existující asymetrii plnění inflačního cíle. 
Odpověď SMS:  SMS se nikdy nesnažila o asymetrické nastavení měnové politiky. Pokud 
k asymetrii v realitě dochází, může  ovlivňovat očekávání  analytiků, ale bezesporu se nejedná 
o vědomou snahu o asymetrii. 
 
Vrchní ředitelka Erbenová: K předchozímu vystoupení vrchního ředitele Řežábka se 
připojuje komentářem, zda je podstřelování inflačního cíle způsobeno vysokým cílem, nebo 
zmiňovanou asymetrií. (K této diskusi se připojil viceguvernér Niedermayer s úvahou o 
nastavení nižšího cíle při zkušenosti s podstřelováním stávajícího cíle a viceguvernér Singer 
s názorem, že v takové situaci by docházelo opět k podstřelování cíle nového a zda není 
možné asymetrii zabudovat prostřednictvím simulací do reakční funkce ČNB).      
 
Poradce guvernéra Hurník: Vyjadřuje pochybnost, zda je reálné zabudovat asymetrii do 
reakční funkce.  
 
 
 
 
II. Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Guvernér Tůma: Zahájil jednání a vyzval členy bankovní rady k diskusi.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Uvádí, že sestavení nynější prognózy nebylo vůbec snadné. 
Výsledek je ovšem dobře prezentovatelný. Podstatné je, že model nesignalizuje vysokou 
inflaci, což by nepůsobilo příliš kredibilně. Na druhé straně zůstává interpretace statistických 
údajů za rok 2005 skutečně obtížná. Je tomu tak i proto, že používaný agregovaný model není 
schopen postihnout strukturu ekonomického růstu. Vzrostly investice a exporty, ale ve 
srovnatelné míře již ne spotřebitelská poptávka. Proč ke všem těmto procesům došlo právě 
v roce 2005 a s takovou razancí, pokud samozřejmě předpokládáme, že statistické údaje jsou 
v pořádku? Vysoký ekonomický růst může s ohledem na jeho strukturu i nadále pokračovat, a 
to i s větší nezávislostí na vývoji směnného kurzu. Budoucí vývoj bude pravděpodobně i 

 4



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 27. dubna 2006 
 

nadále charakterizován vysokým ekonomickým růstem v souběhu s nízkoinflačním 
prostředím, a tedy s jen omezenými inflačními tlaky. Pokud by v budoucnu vzrostla domácí 
spotřeba, projeví se toto zvýšení v první fázi spíše v růstu dovozů, než inflace. Vedle toho by 
určitou část zvýšené domácí poptávky mohla kompenzovat relativní flexibilita nabídkové 
strany na mikroúrovni (trh bydlení, segmenty pracovního trhu, kde dochází k zaměstnávání 
nerezidentů, a rovněž přínosy ze zapojování do globální ekonomiky, byť s klesající tendencí). 
Jako proinflační rizika vystupují ceny ropy a energií, zejména v souvislosti s jejich průsakem 
do cen v oligopolních odvětvích s vysokým podílem energetických nákladů. Projevy růstu 
těchto nákladů jsou však nadále spojeny s významnou nejistotou – ECB se poměrně silně 
domnívá, že příslušné nákladové tlaky, k nimž došlo v minulosti, se do cen nepromítly a šly 
na úkor poměrně vysokých zisků korporací. V budoucnosti se však v cenách již mají  projevit.  
V domácích podmínkách si není jist, zda lze očekávat totéž, protože pokles marží mohou 
kompenzovat vyšší objemy produkce. Dále uvádí, že přetrvávání nízkoinflačního prostředí 
bude výrazně záviset na pohybech kurzu. Zřejmě se bude zvyšovat záporný úrokový 
diferenciál, ale zároveň také prosazovat důvody, proč by kurz neměl oslabovat. Detaily 
prognózy nehodlá příliš komentovat, protože ji považuje za přechodnou - příště SMS předloží 
již jinou prognózu, která ukáže další směr pohybu ekonomiky. Výkyv mezery výstupu patrný 
v prognóze byl zřejmě z hlediska použité metodologie nevyhnutelný. Tento výkyv ovšem 
považuje za přechodný. Buď bude nadále pokračovat vysoký růst ekonomiky spojený 
s růstem potenciálu, a pak bude přechod do oblasti kladné mezery výstupu plynulejší, než 
pozorujeme dnes. Nebo dojde k revizi dat, která nynější „překmitnutí“ nepotvrdí, a 
pozorovaný výkyv opět zanikne. V prognóze se podle jeho názoru implicitně pracuje spíše s 
druhou variantou. V každém případě nynější prognóza potvrzuje, že ekonomiku lze považovat 
za rychle rostoucí a nízkoinflační. Na tomto zásadním poznatku uvedené varianty budoucího 
vývoje nic zásadního nezmění.           
 
Viceguvernér Singer: Zmiňuje stanovisko poradce bankovní rady Fleka. Upozorňuje v této 
souvislosti, jak odlišně mohou vyznít dvě konzistentně znějící „historky“ založené na 
odlišných modelových aparátech v závěrech o tom, co se nyní děje v ekonomice. Stanovisko 
by charakterizoval jako „cestu kruhem,“ kdy nejprve argumentace vyznívá ve prospěch 
silnějšího kurzu a nižší inflace, ale nakonec se ztotožňuje s měnově politickým doporučením 
SMS sazby neměnit. Považuje to za další projev toho, že v současném okamžiku se nikdo 
necítí příliš komfortně při osvětlení nedávného ekonomického vývoje. To se odráží i 
v samotné prognóze, kde považuje za poněkud překvapivé, že oproti minulé prognóze na 
konci predikčního intervalu snížila inflaci a předpokládá zároveň vyšší sazby. Chápe sice, 
jakými postupy bylo tohoto výsledku dosaženo, ale přesto v něm tyto závěry vyvolávají určité 
pochybnosti o vývoji za horizontem měnové politiky, který ovšem SMS naštěstí nedoporučuje 
příliš intenzivně komunikovat. To vše podle jeho názoru souvisí s tím, že je v současnosti 
třeba položit si otázku, zda jsme nyní na počátku trendu zrychlení ekonomického růstu, nebo 
se jedná pouze o cyklické zrychlení. Tuto otázku považuje pro tvůrce hospodářských politik 
za nejobtížnější. Odpověď přitom nebudeme znát v krátké době. Přesto vidí určité vodítko pro 
měnovou politiku – pokud se ukáže, že domácí ekonomika je skutečně na zrychlujícím se 
trendu (vliv investic, začleňování do globální ekonomiky) rozšíří se tím – i při daných 
předpokladech o vývoji zahraničních sazeb – prostor pro manévrování s domácími sazbami. 
Ale úpravy regulovaných cen budou zároveň tento prostor omezovat. Z toho vyplývá, že 
zmiňovaný manévrovací prostor nebude možné plně využívat. Dále se domnívá, že by mělo 
být komunikováno (přinejmenším směrem ke komerčním bankám), že současnost znamená 
z ekonomického hlediska velmi dobré období. Zároveň je zde ale riziko úvěrové expanze, 
přičemž banky stále nedokáží na odpovídající úrovni řídit rizika (zmiňuje půl miliardy Kč 
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úvěrů poskytnutých přes obchodníky na fiktivní věřitele). Zároveň je patrná tendence 
k vyvádění zisků z rozvah komerčních bank.  
 
Guvernér Tůma: Upozorňuje, že otázky úvěrové expanze a řízení rizik osvětlí zpráva o 
finanční stabilitě, kterou bude bankovní rada v nejbližší době projednávat.  
 
Viceguvernér Singer: Upozorňuje, že zpráva o finanční stabilitě, s jejíž předběžnou verzí je 
obeznámen, vyznívá celkově optimisticky, protože je založena na starších datech.  
 
Vrchní ředitel Frait: Komentuje „historku z prognózy“, která podle jeho názoru získala na 
značné konzistenci díky několika nedávným úpravám (změny rovnovážných trajektorií, růst 
potenciálního výstupu, nižší průsaky exogenních šoků do inflace, silnější dopad minulé 
inflace na mezeru výstupu). V tomto ohledu konstatuje, že model není zdaleka tak rigidní, jak 
se v minulosti domníval. Stává se méně rigidním pod tlakem konkrétních dat. Na dané 
historce by si dnes uměl představit růst úrokových sazeb z 1,75 % na 2 %, pokud by se tak 
nestalo již před půl rokem. Zároveň ale vnímá určitá rizika spíše asymetricky. Nejprve 
poznamenává, že se v obecné rovině shoduje s názorem, že měnová politika bude 
v nejbližších měsících záviset na budoucích datech, jak budou postupně zveřejňována. 
V současné chvíli v dostupných datech nespatřuje žádný jasný trend do budoucna. Růst 
ekonomiky může zpomalit i zrychlit, osobně se domnívá, že bychom měli vycházet z těch 
tendencí a vzorců chování  ekonomiky, které se prosazovaly v posledních letech. Upozorňuje 
na  výsledky neformální diskuse s ČSÚ k nových datům o vysokém ekonomickém růstu, kdy 
ČSÚ nevnímá žádnou nekonzistenci mezi údaji o růstu reálného HDP a jinými indikátory 
ekonomické aktivity, s nimiž se pracuje v ČNB. Metodika stanovení HDP je podle ČSÚ 
naprosto v pořádku. K překvapivosti údajů o ekonomickém růstu měla přispět i chyba 
analytiků včetně ČNB při vyhodnocení dat o vývoji zemědělství, což se promítlo do 
podhodnocení odhadu růstu HDP.  ČSÚ netvrdí, že HDP je nejvhodnějším indikátorem 
ekonomické aktivity  a ani  se nedomnívá,  že by tomu tak mělo  být. Příslušná diskuse s ČSÚ 
bude ale nadále pokračovat. Pokud jde o rizika prognózy, měnověpolitické doporučení SMS 
konstatuje, že žádná jednoznačně asymetrická rizika nebyla identifikována. Ale na druhé 
straně všechny citlivostní analýzy nasvědčují rizikům směrem dolů. Za klíčové riziko 
považuje oslabení kurzu na 29 Kč vůči euru předpokládané v prognóze. Podobná očekávaná 
oslabení se v minulosti nepotvrzovala. Upozorňuje v této souvislosti na stanovisko poradce 
bankovní rady Fleka, které poukazuje na riziko podcenění rovnovážného reálného 
zhodnocování kurzu. Toto stanovisko naopak dává do souvislosti probíhající růst 
potenciálního produktu a rovnovážné reálné zhodnocování kurzu. Tento vztah nebyl 
v minulosti vždy brán v úvahu. Celkově se domnívá, že výhled ekonomiky lze charakterizovat 
velmi stabilní měnověpolitickou inflací, velmi stabilní korigovanou inflací a nízkým růstem 
mezd. Pokud by nastal ještě rychlejší hospodářský růst, umí si představit, že by se příliš 
nepromítl do tlaků na trhu práce a růstu mezd, protože by pravděpodobně posílila domácí 
měna. Část nevýkonných podniků průmyslového sektoru by pod tímto vlivem zbankrotovala. 
Tím by  došlo k uvolnění pracovních zdrojů pro nové kapacity a částečně i k zesílení  pohybu 
zaměstnanců z Moravy do Čech apod. Klesající jednotkové mzdové náklady v průmyslu jsou 
v souladu s klesajícími cenami neobchodovaných statků, a proto mzdový vývoj v průmyslu 
nepovažuje pouze za krátkodobý fenomén. Dále upozorňuje, že pokud by na budoucí inflaci 
působily kumulované měnové podmínky, tak by v takovém vlivu rovněž spatřoval riziko 
směrem dolů. Za jediný argument ve prospěch vyšších sazeb byl v měnověpolitickém 
doporučení SMS označen vývoj cen ropy. S tím je ovšem možné polemizovat. Ceny ropy 
mohou mít řadu negativních poptávkových i nabídkových efektů s různými střednědobými 
dopady na inflaci a inflační očekávání. Bude proto záležet na relativní síle jednotlivých vlivů. 
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Pokud jde o cenu ropy, současná situace zhruba odpovídá alternativnímu scénáři z 10. SZ 
z roku 2005, který předpokládal růst ceny ropy na 75 USD za barel. Scénář sice korektně 
předpokládal spíše malé dopady růstu cen ropy, ale i tak s nimi byla dnes spojena inflace ve 
výši 4 % a vyšší sazby. Zároveň se obává, zda zejména v roce 2007 skutečně dojde k tak 
uvolněným měnovým podmínkám, jak předpokládá prognóza. Pokud tomu skutečně tak bude, 
ani potom si není jist, zda by se toto uvolnění opravdu tolik promítlo v mezeře výstupu podle 
předpokladů prognózy. Proto se obává, že zejména v roce 2007 je růst inflačních tlaků 
nadhodnocen. Na základě uvedených argumentů se domnívá, že rizika jsou v souhrnu spíše 
mírně asymetrická směrem dolů, než vyrovnaná.       
 
Viceguvernér Singer: Obrací se na vrchního ředitele Fraita s technickým dotazem, který se 
týká vysvětlení jeho výroku, že by nyní hlasoval pro zvýšení sazeb, pokud by k němu bývalo 
nedošlo již v minulosti, ale přitom většina jeho argumentace mířila jiným směrem nastavení 
úrokových  sazeb.  
 
Vrchní ředitel Frait: Potvrzuje, že by na základě „historky“ obsažené v prognóze pro 
zvýšení sazeb sice hlasoval, pokud by ovšem  její rizika vnímal symetricky. Nicméně rizika  
vnímá spíše asymetricky a „historka“ nynější prognózy jej tak zcela nepřesvědčila.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Ztotožňuje se s předřečníky v jejich argumentaci k hlavním 
problémům spojeným s vyzněním dostupných dat o vývoji ekonomiky. Připomíná, že nyní se 
zdá,  že se odsouvají úvahy o možném snížení sazeb, ačkoli se o nich v nedávné době mezi 
členy bankovní rady hodně diskutovalo. Považuje za vhodné tento názorový posun 
připomenout. Ukazuje se tím, že méně aktivistický přístup k měnové politice je oprávněný, a 
to zejména v situaci, kdy nepanuje přílišná jistota o tom, k jakým procesům v současnosti 
v ekonomice vlastně dochází. Poukazuje dále na to, že bankovní rada již poněkolikáté čelí 
opětovným projevům růstu cen ropy a hrozby jejich přenesení – přes nákladové tlaky – do 
inflace, a to přinejmenším v oligopolních odvětvích. To ve střednědobém  horizontu otevírá 
otázku udržitelnosti celosvětového růstu, resp. jeho vzestupné fáze, která je díky vývoji cen 
ropy křehčí. Důsledky tohoto vývoje na obchodní bilanci staví do nového světla otázku, jak 
reagovat s úrokovými sazbami. Efekt růstu cen ropy tentokrát může mít výraznější 
střednědobý dopad a nelze počítat se zásadnějším poklesem cen ropy. Ve srovnání s tím jsou 
domácí rizika nevýznamná, vzdálená či těžko uchopitelná. Poukazuje na stanovisko poradce 
bankovní rady Fleka, které nabídlo optimističtější pohled na budoucí ekonomický  vývoj než 
situační zpráva. Tím je podle jejího názoru dnešní rozhodování poněkud usnadněno a není zde 
riziko z prodlení reakce měnové politiky. K technické debatě o vlastnostech modelu nyní 
nespatřuje větší důvody, hlavním problémem je nejistota ohledně budoucího hospodářského 
růstu. Dále se domnívá, že situační zpráva se v rámci možností celkem dobře vypořádala s 
nejzásadnějším faktorem změněné historie (vyšší ekonomický růst), ale vzhledem 
k nejistotám spojeným s budoucím ekonomickým růstem se v dané chvíli skutečně 
nedomnívá, že je nutné věnovat se příliš technickým podrobnostem modelu. Nadále považuje 
za diskusní budoucí vývoj mezd a disponibilních příjmů, pružnost soukromé spotřeby (resp. 
její ovlivnitelnost měnovou politikou) a kurzový vývoj. Trajektorii rovnovážného reálného 
kurzu nevnímá jako předpověď kurzu na jeho konkrétních úrovních v konkrétních budoucích 
obdobích, ale spíše jako konstatování, že budoucí inflace bude dosahována určitou kombinací 
měnových podmínek, z nichž má ČNB pod kontrolou pouze jejich část.  Ani z tohoto pohledu 
však nyní nespatřuje riziko z prodlení v reakci měnové politiky.    
 
Vrchní ředitel Holman: Při zvažování budoucího vývoje ekonomiky nespatřuje v celém 
horizontu měnové politiky hrozbu významnějších inflačních tlaků, vyjma cen ropy a 
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regulovaných cen. Pokud jde o ropu, neumíme její ceny prognózovat, a pokud jde o růst 
regulovaných cen, nebyli bychom zřejmě bez jejich růstu v horizontu měnové politiky 
v pásmu inflačního cíle. Kurz bude v budoucnu nadále apreciovat, čímž bude absorbovat růst 
cen ropy. Stále je skeptický k průsaku zahraničních inflačních vlivů do domácí ekonomiky 
přes dováženou inflaci. Vrací se k dopolednímu projednávání situační zprávy a argumentaci 
SMS k této problematice, kdy SMS pro krátké období připouští, že k dovážené inflaci může 
docházet. Dotazuje se přítomného ředitele SMS Holuba, zda je tomu podle jeho názoru 
skutečně tak. Poukazuje přitom na to, že SMS pracuje s vpředhledícími agenty. Pokud se 
zvýší inflační diferenciál (např. ceteris paribus vlivem vyšší inflace v  Německu), je to jen 
další faktor pro posilování nominálního kurzu. Vpřed hledící agenti totiž promítnou tuto vyšší 
inflaci do svých kurzových očekávání a k posílení kurzu dojde ihned nebo velmi rychle. 
Navazuje hodnocením trhu práce s tím, že absenci mzdových tlaků nelze dobře vysvětlit 
konkurencí zahraničních pracovníků. Jednak představují marginální podíl na domácí pracovní 
síle, jednak se uplatňují v profesích, kde domácí pracovní síle ani nekonkurují. Vysvětlení 
toho, že mzdové tlaky jsou jen mírné, je proto třeba hledat někde jinde. V této souvislosti se 
dotazuje, jak je měřena rovnovážná nezaměstnanost, zda pomocí NAIRU nebo jiného 
ukazatele. Poukazuje na stanovisko samostatného odboru ekonomického výzkumu, kde se 
uvádí, že rovnovážná nezaměstnanost nemusí nutně koincidovat s ukazatelem potenciálního 
produktu. Nad tím vyslovuje podiv, protože oba ukazatele indikují úroveň, při které nedochází 
ke zrychlování inflace, a proto by obě rovnovážné hodnoty na sebe měly být navázány.   
 
Poradce bankovní rady Flek: Potvrzuje, že v pojetí, které je prezentováno v jeho stanovisku 
skutečně platí, že konkrétní hodnota rovnovážné nezaměstnanosti (resp. její změna v čase) ve 
svých důsledcích buď zrychluje, nebo zpomaluje tempo růstu potenciálního produktu. Ve 
zvoleném pojetí tomu ani jinak být nemůže, protože jinak by na institucionální a strukturální 
kvalitě fungování trhu práce vůbec nezáleželo, a rovnovážná nezaměstnanost by byla jen 
pasivně odvozována z určitým způsobem zafixované vazby s rovnovážným produktem. Totéž 
ostatně platí i pro jiné faktory růstu, nedeterminované trhem práce. Zároveň zdůrazňuje, že 
jde o výsledek výzkumu, na němž se sám podílí, a nikoli o stanovisko samostatného odboru 
ekonomického výzkumu. Totéž platí pro odhadnutou hodnotu NAIRU ve výši 7,5 %.   
 
Vrchní ředitel Holman:  Upřesňuje, že má na mysli situaci, kdy je potenciální produkt (tj. 
růst nezrychlující inflaci) odhadnutý řekněme na úrovni 5,5 %  a rovnovážná nezaměstnanost 
v pojetí NAIRU na úrovni 7,5 %. To pak znamená, že při dané hodnotě NAIRU dosahujeme 
daného potenciálního produktu. Tyto ukazatele musí korespondovat. Jinak argumentaci 
nerozumí, protože oba ukazatele jsou definovány tak, že nezrychlují inflaci. Pak by musela 
být rovnovážná nezaměstnanost měřena nějakým jiným způsobem. Trh práce by měl být 
analyzován podrobnějším způsobem. Konstatuje, že v současnosti může být trh práce 
v nerovnováze a skutečná nezaměstnanost je vyšší než rovnovážná, což může skutečně 
vysvětlovat současné nízké mzdové tlaky. Konečně se zmiňuje o problematice poptávkové 
inflace, která se neprojevuje, a není si jist, zda ji vůbec umíme prognózovat. Vrací se k pojmu 
potenciálního produktu, který je třeba více   ukotvit na nabídkovou stranu ekonomiky. 
Vyjadřuje pochybnost, zda je takové pojetí potenciálního produktu dostatečně v nabídkové 
straně ekonomiky ukotveno. K osvětlení problému uvádí příklad, že dojde-li k revizi dat o 
růstu reálného HDP směrem dolů, bude SMS reagovat snížením potenciálního produktu, aby 
nadále „vycházelo“, že se neprojevují inflační tlaky.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Vrací se k předchozí diskusi o vztahu rovnovážné 
nezaměstnanosti a potenciálního produktu. K ilustraci argumentů autora stanoviska uvádí 
příklad Francie, která dosahuje poměrně dynamického ekonomického růstu, který je patrně 
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spojen s růstem potenciálu, ale rigidity na trhu práce vedou k tomu, že nepozorujeme žádné 
zlepšení v nezaměstnanosti. Pokud by bankovní rada měla zájem o komunikovaní nějakého 
tématu, trh práce se k tomuto účelu nabízí. Není si však jista, zda by byla argumentace 
v nynější době správně pochopena.           
 
Vrchní ředitel Řežábek: Cituje údaje o roční CPI inflaci v období 2002-2005, na nichž 
dokládá, že vesměs došlo k podstřelení celého inflačního pásma. Z toho vyvozuje, že skutečná 
inflace   oscilovala okolo jiného cíle, než jaký byl oficiálně vyhlášen ČNB. Takový stav 
opravdu považuje za asymetrii. Tato asymetrie by měla vést v situaci systematického 
podstřelování inflačního cíle bud‘ k vyhlášení jiného cíle, nebo k takové změně měnové 
politiky, která by začala využívat i horní polovinu inflačního pásma. K diskusi o vlivu růstu 
cen ropy na světovou ekonomiku zmiňuje vyvolaný účinek na rozvoj úsporných technologií, 
s nímž se většinou při úvahách o důsledcích rostoucích cen ropy příliš nepočítá.  
 
Guvernér Tůma: Připojuje se k názoru, že statistické údaje za rok 2005 byly výrazně odlišné 
od očekávání a v této souvislosti také ocenil způsob, jakým se s nimi SMS v nynější prognóze 
vyrovnala. Z prognózy vyplývající „historka“ je akceptovatelná a nemění základní pohled na 
směřování ekonomiky. Co se mění je arbitrární nastavení některých modelových veličin (o 
něco vyšší růst inflaci nezrychlujícího produktu a zároveň vyšší reálná apreciace, což může 
mít v budoucnosti zajímavé  důsledky). V ekonomické realitě nespatřuje žádné zásadní změny 
a nerovnováhy. Tyto  argumenty dokládá poukázáním na úroveň inflačních tlaků,  dynamiku 
ekonomického růstu, saldo obchodní bilance a fiskálu.  
 
Viceguvernér Singer: V souvislosti s vystoupením vrchní ředitelky Erbenové zmiňuje 
vyhlídky ekonomického vývoje v USA. Zdá se, že podle převládajícího názoru se bude 
situace v USA zlepšovat, což již lze pozorovat např. v oblasti fiskálu. Dále uvádí, že to, co 
dnes nevede k podpoře i snížení sazeb je to, že zahraniční inflace i sazby se pohybují takovým 
směrem, že příslušné přizpůsobení domácí měnové politiky provedou „za nás“. Úrokový 
diferenciál se sice zvýší, ale pokud se zároveň zvýší i domácí trendový růst, bude tento 
diferenciál udržitelný na vyšších hodnotách. Vedle toho by vyšší trendový růst umožnil 
výraznější konsolidaci fiskálu. Korekce sazeb by byla v zásadě představitelná, ale 
k jakémukoli rozhodnutí je prozatím nedostatek potřebných informací. Ekonomika patrně 
může růst i rychleji, než jsme se domnívali a na rozhodnutí, jakým směrem se má vydat 
měnová politika existuje časový prostor.           
    
Vrchní ředitelka Erbenová: Poukazuje opět na střednědobou nejistotu, kterou spojuje spíše 
se zahraničními globálními vlivy a nerovnováhami, které vedou ke zrychlováním inflace. 
Domácí situaci považuje naopak za dobrou. Ekonomika operuje na hranici potenciálu nebo i 
mírně nad  ní, podle toho, k jakému modelu se přikloníme. Základem reálné apreciace je 
souhrnná produktivita faktorů. Zároveň díky souhrnné produktivitě roste potenciální produkt. 
Proti těmto tendencím nelze z hlediska měnové politiky nic namítat. Poukazuje dále na nízkou 
flexibilitu  rozhodující části trhu práce, kterou nemůže velmi malá flexibilní část trhu práce 
tvořená cizinci účinně kompenzovat. Mzdy nerostou rychleji především díky vysoké 
strukturální nezaměstnanosti, která je vyšší než rovnovážná. Obě vysvětlení nízkého růstu 
mezd, tedy konkurencí cizinců a polohy skutečné nezaměstnanosti nad NAIRU jsou 
kompatibilní. Ve shodě s autorem stanoviska ovšem přikládá vyšší váhu vysoké strukturální 
nezaměstnanosti, protože ta určuje v rozhodující míře umírněný mzdový vývoj, protože je 
kvantitativně mnohem významnější. Dění na trhu práce spoluurčuje i způsob reálné apreciace,  
která se bude z větší části realizovat prostřednictvím nominální apreciace, a nikoli přes růst 
cen.    
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Vrchní ředitel Frait: Reaguje na riziko globálních nerovnováh a uvádí, že si umí představit 
oslabení dolaru vůči euru až o 25 % , což není s ohledem na historický vývoj nijak extrémní 
představa. V takovém případě bychom přes importní ceny pozorovali nejprve dezinflační 
tlaky, pak by se vlivem tržních procesů i hospodářské politiky nejspíše prosazoval růst 
domácí poptávky a pokles zahraniční poptávky. To by znamenalo výzvu jak pro modelování, 
tak pro měnovou politiku, protože by se jednalo o novou situaci, s níž nemáme předchozí 
zkušenosti. Zejména modelování přesunu od zahraniční k domácí poptávce není triviální úkol, 
jemuž by bylo vhodné se začít věnovat.           
 
Viceguvernér Niedermayer: Reaguje na  vystoupení vrchního ředitele Fraita, nejprve  na jím 
zmíněný vztah apreciace kurzu a bankrotů. Domnívá se, že nyní se situace podnikové sféry 
významně zlepšila a dopad apreciace na nárůst bankrotů by proto nemusel být příliš 
dramatický. Dále zmiňuje vztah jednotkových mzdových nákladů v průmyslu a cen 
neobchodovaných statků, kde požádal o doplňující komentář. Konstatuje  ovšem, že na straně 
cen neobchodovaných statků spatřuje stabilní růst okolo 3 %. Pokud jde o trh práce, lze 
situaci formulovat tak, že odbory a politika ministra práce způsobují přetrvávání vysoké 
nezaměstnanosti, nejistoty zaměstnanců a  vděčíme jim za nízký růst mezd. Nepopírá tím 
ovšem ani vliv nízkých rezervačních mezd cizinců, oba efekty ovšem považuje za 
komplementární. Ke vlivu inovací, k nimž dochází pod tlakem rostoucích cen ropy je 
skeptický. Poukazuje přitom na trhy v Číně a Indii, kde zejména roste poptávka po 
automobilech, takže ve výsledku nedojde pod vlivem úsporných technologií k omezení 
spotřeby. Poptávka po ropě tedy i nadále poroste. Konečně, pokud jde o letošní rok, vývoj 
fiskálu je až překvapivě shodný s předchozími lety, tedy ve znamení přebytku a rychlého 
tempa růstu příjmů státního rozpočtu. Dokonce se setkal na půdě MMF s názorem, že tímto 
způsobem může proběhnout veškeré fiskální přizpůsobení. Tedy bez reforem a 
prostřednictvím růstu rozpočtových příjmů způsobeném  vysokým ekonomickým růstem, kdy 
rozpočtové výdaje nedokáží s tímto procesem držet krok. Právě tento vývoj v posledních 
letech pozorujeme. Strukturálně je takový vývoj nadále špatný, ale celkový letošní vývoj 
fiskálu tak bude z hlediska měnové politiky nakonec přijatelný. V tom vidí paralelu s vývojem 
na trhu práce.             
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Podobný vývoj se odehrál v Irsku a až poté došlo ke 
strukturálním reformám fiskálu. Takovým způsobem se totiž rozšiřuje prostor politické a 
ideologické záměry s podobou fiskálu, ať již jsou jakékoli.              
 
Vrchní ředitel Frait: Odpovídá na dotaz viceguvernéra Niedermayera na vztah jednotkových 
mzdových nákladů a cen neobchodovaných statků. V celém světě je patrný pokles cen resp. 
pokles růstu cen vyváženého zboží ve zpracovatelském průmyslu. Proto tuzemští výrobci 
potřebují klesající jednotkové mzdové náklady, čehož dosáhnou pomalým růstem mezd při 
rychlém růstu produktivity. Jinými slovy,  výrobci při daném  cenovém vývoji potřebují 
vysoký růst produktivity i nízký růst mezd.  
 
Vrchní ředitel Holman: Vrací se k problematice trhu práce. Vznáší dotaz, jak je měřena 
rovnovážná nezaměstnanost a zda jde o pojetí NAIRU. Jedná-li se o NAIRU, je tedy  
základem časová řada nezaměstnanosti, z níž je separován trend, který je považován za 
hodnotu nezrychlující inflaci?  
 
Ředitel sekce měnové a statistiky Holub:  SMS pracuje s konceptem NAIRU, avšak pouze 
jako se satelitní veličinou, která s určitým zpožděním na základě Okunova zákona propojuje 
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trh práce s mezerou výstupu. Ve stanovisku poradce je naopak poukazováno na výzkumné 
studie, které odhadují NAIRU přímo.  
 
Poradce bankovní rady Flek: Pokud jde o výzkum, na nějž se odvolává ve svém stanovisku, 
NAIRU je v něm odhadována pomocí Phillipsovy křivky a Kalmánova filtru. Vychází 
z metodologie shrnuté Gordonem a poté i dalšími. Obsahuje mj. i proměnné pro kurz a 
předpoklady o očekáváních agentů. Odhadnutá veličina NAIRU poté slouží pro výpočet 
„potenciální práce“. Jinými slovy, skutečný objem pracovních sil (zaměstnaní a 
nezaměstnaní) je snížen právě o odhadnutou veličinu NAIRU. Veličina „potenciální práce“ 
pak vstupuje do produkční funkce pro odhad potenciálního produktu. Podobně do ní vstupuje 
i kapitál, který je rovněž určitým způsobem upraven pro účely výpočtu potenciálního 
produktu. Poslední komponentou je veličina souhrnné produktivity faktorů. Z toho pak již 
vyplývá, že potenciální produkt je v pojetí produkční funkce tvořen jeho jednotlivými 
složkami (např. „potenciální prací“ s využitím NAIRU), které mohou svým  autonomním  
vývojem ovlivňovat  výsledný potenciální produkt jakýmkoli  směrem.  Tedy bez toho, aby 
určité hodnotě „potenciální  práce“ (kalkulované s využitím NAIRU) musela definičně 
odpovídat určitá hodnota potenciálního produktu.  
 
 
III. Hlasování 
 
Guvernér Tůma   hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Viceguvernér Niedermayer  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Viceguvernér Singer  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Erbenová  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Frait  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Holman  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Řežábek   hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
 
 
IV. Úkoly 
Nebyly uloženy.  
 
 
V. Rozhodnutí 
Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada jednomyslně ponechat limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 2 %.    
 
 
 
Zapsal: Vladislav Flek, poradce bankovní rady 
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