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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. Diskuze navazující na prezentaci  9. situační zprávy 

 
Viceguvernér Niedermayer: Nejprve se dotazuje na nižší daňové plnění podniků, k němuž 
dochází při jejich zlepšujícím se hospodářském výsledku. Jde v této souvislosti výlučně o vliv 
snížení daňové sazby, nebo existují i jiné příčiny? Jaký je v tomto ohledu výhled na příští rok? 
Dále zmiňuje velmi vysokou váhu položky „chyby a omyly“ ve struktuře platební bilance (30 
mld. Kč), bez níž by byla platební bilance ve značném deficitu.  
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále SMS): Pokud jde o nižší daňové plnění u daně 
z příjmu právnických osob, jedná se podle názoru SMS jednoznačně o vliv daňových úprav 
(snížení sazby daně z příjmu o dva procentní body). Zatím tedy nedochází k tomu, že by nižší 
daňové sazby vedly k vyšším daňovým výnosům, a prozatím převažuje efekt nižšího výnosu. 
Celkové hodnocení by však mohlo být v tento okamžik předčasné, protože zmiňovaný efekt lze 
pozorovat teprve v posledních několika měsících. Vývoj v delším horizontu lze zatím obtížně 
odhadovat. V odpovědi na dotaz ohledně položky „chyby a omyly“ v platební bilanci SMS 
uvádí, že obsah této položky nyní není možné plně identifikovat. Nicméně lze konstatovat, že 
k největší kumulaci v této položce došlo ve druhém čtvrtletí letošního roku. Výsledky nově 
zaváděného šetření ve službách, které provádí ČSÚ ve spolupráci s ČNB by mohly aspoň 
částečně přispět k objasnění povahy této položky ve struktuře platební bilance, ale prozatím je 
obtížné se k této problematice vyjádřit.  
 
Viceguvernér Singer: Dotazuje se na informace ze situační zprávy na str. 21, druhý 
odstavec, kde je poněkud nejednoznačně interpretován pokles spotřeby vlády. Vyjadřuje SMS 
v této souvislosti pochybnosti či nedůvěru o uváděných údajích, nebo jde jen o otázku 
formulace? Pokračuje poukázáním na to, že sazby řady úvěrových produktů zůstávají v čase 
nezměněny (tj. nereagují na pohyb úrokových sazeb ČNB) a vznáší na SMS dotaz, zda tomu 
tak bude i nadále, nebo se tyto sazby zvýší až se zpožděním? Dále komentuje vyjádření SMS 
na str. 2 textu situační zprávy, kde je zmíněno, že nabídková strana ekonomiky bude ve světle 
nových údajů pokračovat ve výrazném růstu bez výraznějšího zpomalení. Jaké období má 
SMS na mysli – 3. až 4. čtvrtletí 2006 nebo rok 2007? Požaduje v tomto ohledu od SMS 
upřesnění. S tím souvisí dotaz, jak SMS hodnotí budoucí vztah mezi potenciálním výstupem a 
inflačními tlaky. Nakonec se dotazuje, zda by i při použití rozšířeného predikčního modelu 
SMS doporučila zvýšení úrokových sazeb.     
Odpověď SMS: K formulacím u spotřeby vlády (konkrétně nákup bojových letounů Gripen)  
SMS uvádí, že nespatřuje důvody nedůvěřovat vysvětlení ČSÚ, spíše došlo k tomu, že byl ze 
strany SMS podceněn efekt srovnávací základny, který v dané položce vedl k nenaplnění 
prognózy. Pokud jde o sazby z nových úvěrů, skutečně reagují podle poznatků SMS na změny 
úrokových sazeb ČNB až s delším odstupem (až tři čtvrtě roku). K otázce fungování nabídkové 
strany, resp. pokračování ekonomického růstu bez dalšího zpomalování SMS uvádí, že na 3. 
čtvrtletí 2006 tento názor potvrzují krátkodobé předstihové ukazatele. Pokud jde o delší 
výhled na 4. čtvrtletí a rok 2007, SMS nadále setrvává na předpokladech platné prognózy, 
která počítá s dalším zpomalováním tempa ekonomického růstu k hodnotě okolo 5 %. Nově 
dostupné údaje tento výhled nijak zásadně nezpochybňují.  Pokud jde o výhled budoucího 
vztahu mezi potenciálním výstupem a inflačními tlaky, tato otázka bude předmětem nové 
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prognózy v příští situační zprávě. Lze však uvést, že nižší skutečný ekonomický růst za obě 
předchozí čtvrtletí se patrně určitým způsobem promítne i do  nižšího odhadu tempa růstu 
inflaci nezrychlujícího produktu, mimo jiné i proto, že dosavadní nižší pozorované tempo 
růstu reálného HDP bylo spojeno s nepatrně vyšší korigovanou inflací, při mírně silnějším 
kurzu koruny. Proto zřejmě ani nedojde k tendenci identifikovat nějaké výrazně slabší inflační 
tlaky. Konečně, i za pomoci rozšířeného modelu s explicitní rolí mezd by SMS pravděpodobně 
dospěla k návrhu na nynější zvýšení úrokových sazeb. Tento rozšířený model má totiž také 
rostoucí trajektorii úrokových sazeb a při jeho použití by byla bilance rizik pravděpodobně 
vyhodnocena opět jako mírně proinflační. Dokonce lze konstatovat, že při explicitním zahrnutí 
mezd, resp. jednotkových mzdových nákladů, by byl celkový výsledek  ještě o něco víc 
proinflační, a to díky nynějšímu rychlejšímu růstu mezd oproti prognóze.    
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Upozorňuje na str. 34 textu situační zprávy, kde je zmíněno 
mírné zpomalení dynamiky růstu úvěrů na bydlení (těsně pod 35 %). Nedávno ovšem sekce 
bankovní regulace a dohledu prezentovala značně odlišný pohled na vývoj tohoto ukazatele, a 
sice růst přes 50 %. Takovou diskrepanci považuje i přes možné  odlišnosti v datech a 
přístupech za významnou – žádá od SMS vysvětlení a vyslovuje se pro koordinaci mezi 
zmíněnými sekcemi za účelem sjednocení pohledu na dynamiku úvěrů. Pokračuje 
upozorněním na problematiku regulovaných cen, kde se dotazuje na jejich vývoj v delším 
výhledu, zejména pak během roku 2007, kdy má dojít k liberalizaci trhu s plynem. Jaké budou 
dopady liberalizace, případně zda mohou být podobně dramatické jako u elektřiny? Pokud 
ano, byl by to důvod k zneklidnění. Bude se tímto problémem SMS zabývat v příští situační 
zprávě? Pokračuje dotazy směřujícími k trhu práce. Odchylky skutečného mzdového vývoje 
od prognózy hodnotí SMS jako možné proinflační riziko. Jde však skutečně o poptávkové 
tlaky, nebo spíše běžnou volatilitu? 
Odpověď SMS: K odlišnosti údajů o dynamice úvěrů na bydlení SMS uvádí, že údaj nad 50 % 
se pravděpodobně týká pouze hypotéčních úvěrů, a nikoli celkových úvěrů na bydlení. 
Hypotéční úvěry v této položce tvoří dvě třetiny. Tato proporce i přírůstky hypotéčních úvěrů 
jsou však dány z určité části také nedávnými metodickými změnami. Pokud jde o ceny plynu, 
SMS pracuje s oznámeními energetického regulačního úřadu o změnách cen plynu na 
„krátkém konci“ prognózy jako s nejvíce věrohodnou a dostupnou informací. Na „dlouhém 
konci“ prognózy pak SMS spojuje budoucí vývoj cen plynu pro domácnosti s očekávaným 
vývojem světových cen ropy a ropných produktů v návaznosti na příslušný CF, který vstupuje 
do referenčního scénáře. V roce 2007 končí druhé regulační období, ovšem doposud se 
vyvíjela cena plynu v průměru v souladu s výše popisovanou vazbou na vnější vývoj a SMS 
zatím nepředpokládá, že by se měl tento vztah změnit. V novém režimu stanovování cen plynu 
samozřejmě nelze vyloučit některé změny v jejich vývoji oproti minulosti, ale prozatím 
prognózy SMS pracují ve výše popsaném rámci. K otázce vyhodnocení aktuálního vývoje 
mezd SMS uvádí, že meziroční růst nominálních jednotkových mzdových nákladů na 
makroúrovni ve 2. čtvrtletí 2006 o zhruba 2 % patrně nelze, při hodnotě inflačního cíle 3 %,  
hodnotit jako silné proinflační riziko.  Zároveň jde ale o signál méně protiinflační role mezd 
než doposud. Spolu s již existujícími proinflačními riziky by tak mohlo oslabování 
protiinflačního vlivu mezd působit na posouvání inflace na vyšší úroveň. Pokud jde o 
volatilitu mzdového vývoje, ta skutečně existuje na poměrně vysoké úrovni, a i proto SMS  
poslední údaje o mzdách zatím příliš nekomentovala. Vedle toho je volatilita mezd také 
důvodem, proč SMS nepřikročí k použití rozšířeného modelu již v nejbližší prognóze. 
V časových řadách mezd je obtížné odlišit volatilitu, sezónní výkyvy, šumy a změny trendu. 
Zároveň se předpokládá, že diskuze ke změně pohledu na trh práce se uskuteční již 
v souvislosti s příští velkou situační zprávou.  
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Vrchní ředitel Frait: V souvislosti s růstem mezd se podle jeho názoru může jednat o 
standardní opožděnou reakci ekonomiky na cyklické oživení. Dotazuje se SMS, nakolik je 
podle dlouhodobé zkušenosti z minulosti možné doložit robustní vztah mezi oživením a 
následným růstem jednotkových mzdových nákladů, resp. mezd, včetně zpoždění. Nakonec 
vznáší otázku: Pokud by krátkodobé (např. tříměsíční) sazby vzrostly o jeden bod, kolik by 
činil roční dopad do dluhové služby? Má SMS v tomto ohledu nějaký odhad? Jaká je 
splatnostní  struktura dluhu?  
Odpověď SMS:  Pokud jde o pravidelnosti ve vývoji nominálních jednotkových mzdových 
nákladů v průběhu hospodářského cyklu, SMS má poznatky o jejich spíše proticyklickém 
chování, což je zřejmě způsobeno specifickým charakterem šoků, které česká ekonomika 
prodělávala. Testování role mezd v transmisi poptávkových a nabídkových šoků do ekonomiky 
v různých modelových specifikacích (reálná ekonomická aktivita, zaměstnanost, 
nezaměstnanost, vzdálenost od NAIRU, atd.) zatím neposkytlo příliš robustní výsledky. 
Mzdový vývoj zatím podle názoru SMS nepůsobí proinflačně, ale ztrácí svůj dosavadní 
protiinflační charakter. Konečně, dopady zvýšení úrokových sazeb na dluhovou službu se SMS 
zabývala. Pokud se vyjde z určitých předpokladů o časové struktuře státního dluhu atp., je 
přímý efekt zvýšení úrokových sazeb o jeden procentní bod na dluhovou službu v ročním 
vyjádření na první pohled relativně malý (2 mld. Kč, tj. 5-8 %  dluhové služby). Ovšem jde jen 
o přímý efekt, který se bude dále kumulovat pod vlivem dobíhání splatnosti dalších 
instrumentů a dluhů z dluhové služby. Celkový tlak na dluhovou službu tedy muže v souvislosti 
se zvýšením úrokových sazeb vzniknout, bude ovšem časově rozložený.          
 
Ředitel sekce bankovních obchodů Kvapil:  Průměrná durace dluhu činí něco přes čtyři 
roky, v posledních dvou letech došlo k výraznému navýšení. Durace byla prodlužována 
zejména prostřednictvím swapů a v poslední době také eurobondů.    
 
Vrchní ředitel Řežábek: Zmiňuje bilanci rizik, kde SMS hodnotí pokles cen ropy jako 
protiinflační riziko. Proti tomu lze namítnout, že některé členské země OPEC již vyjádřily 
obavy z dalšího možného poklesu cen ropy, čímž aspoň na přechodnou dobu tento pokles 
de facto zastavily. Rovněž se dotazuje, do jaké míry je bráno v úvahu vyhodnocení stavu 
zásob pohonných hmot v USA. S tím souvisí i otázka vyhodnocení cenových fluktuací ropy 
v domácí ekonomice, které se zpožděním několika měsíců pronikají do ostatních cenových 
okruhů. Připravuje SMS na toto téma nějaký podrobnější materiál do příští situační zprávy? 
Prozatím se domnívá, že v této otázce poněkud ulpíváme na povrchu problému. Závěrem 
svého vystoupení zmiňuje stanovisko poradce a ve shodě s ním vznáší dotaz na vysvětlení 
diskrepance mezi vývojem jednotkových mzdových nákladů v průmyslu (kde klesají) a na 
makroúrovni (kde rostou). Zmiňuje rovněž problém konvergence domácích mezd k úrovní 
EU za situace, kdy jsou možnosti růstu produktivity práce v některých sektorech limitovány. 
Odpověď SMS: Ve vztahu k možnému zastavení nynějšího poklesu cen ropy SMS uvádí, že 
vyjádření některých zemí OPEC nelze přeceňovat. OPEC sám nemůže zvrátit cenový  trend na 
trhu. Uvnitř tohoto kartelu navíc panuje poměrně malá kázeň a nízká koordinace (porušování 
a obcházení kvót). Když započal předchozí trend zdražování ropy, byly mediálně uváděny 
jako hlavní faktory geopolitická rizika, poptávka v Číně a Indii, atp. Nyní, když dochází 
k poklesu cen ropy, tyto faktory přitom patrně působí dál. K příčinám předchozího zdražování 
ropy i příčinám dnešního obratu je proto zatím obtížné přinést jednoznačnou odpověď. 
Alespoň ve vyspělých zemích však patrně lze počítat s postupnou restrukturalizací spotřeby a 
z ní vyplývajícími fundamentálními změnami v poptávce po ropě. Proto lze i dovozovat, že 
údaje o zásobách v USA už možná nejsou předmětem tak velké pozornosti jako v minulosti a 
nefungují se stejnou účinností pro vysvětlení zvratů v cenách ropy. Žádné dostupné publikace 
však zatím tyto otázky neanalyzují do hloubky. K otázce týkající se odlišnosti vývoje 
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nominálních jednotkových mzdových nákladů na makroúrovni a v průmyslu (resp. 
stavebnictví) SMS uvádí, že tento vývoj je skutečně odlišný. V případě stavebnictví by ovšem 
bylo možné ještě diskutovat o rozdílných výsledcích, které poskytuje pohled s využitím 
ukazatelů produkce oproti ukazatelům přidané hodnoty. Ovšem pokles nominálních 
jednotkových mzdových nákladů v průmyslu je přirozeným jevem – jde o obchodovatelný 
sektor, který tímto způsobem reaguje na posilování kurzu a nejrychleji v něm roste 
produktivita práce. Sektorový pohled na vývoj nominálních jednotkových mzdových nákladů 
je standardní součástí prezentace počátečních podmínek při zpracování prognózy a 
podrobnější pohled na strukturu nominálních jednotkových mzdových nákladů může být 
podán i v souvislosti s prezentací  příští situační zprávy.        
 
Vrchní ředitel Holman: Navazuje na předchozí vystoupení pana vrchního ředitele Řežábka 
na téma ceny ropy. Jde v současném poklesu cen této komodity o korekci předchozí výchylky 
opačného směru, nebo o proces, který má jinou příčinu? Fundamentální faktory za růstem cen 
ropy totiž nadále působí (hospodářský růst Číny a Indie). Pokračuje dotazem, jaký má SMS 
názor na aktuální vývoj měnového kurzu a nejbližší výhled – je současný vývoj jen 
krátkodobou výchylkou resp. korekcí? Uvádí rovněž, že prognóza kurzového vývoje SMS je 
nadále odlišná od očekávání analytiků a vyjadřuje obavy ze systematického vychýlení 
prognostického modelu SMS směrem ke slabšímu kurzu. Konečně konstatuje, že SMS 
v situační zprávě hlouběji neanalyzuje vývoj nominálních jednotkových mzdových nákladů, 
pouze konstatuje jejich zvýšení. Přitom by se mohlo jednat o důležitý proinflační faktor. Byla 
pro analýzu v této souvislosti použita mzdová Phillipsova křivka z modelového aparátu SMS?    
Odpověď SMS: Ve vztahu k dalšímu vývoji kurzu (korekce či změna trendu?) SMS uvádí, že 
řada analytiků se domnívá, že současný kurzový vývoj představuje pouze korekci, způsobenou 
vývojem v regionu, politickou nejistotou, dividendovou sezónou atp. Analytici spoléhají na to, 
že v minulých letech měla koruna tendenci ke konci roku posilovat a předpokládají totéž i pro 
konec letošního roku, s dalším posilováním během příštího roku. Podstatné však je také to, že 
stále optimistické komentáře již začínají obsahovat i různé rizikové scénáře vývoje kurzu, což 
je způsobeno mírným zhoršením platební bilance, problémy fiskálu, regionální i domácí 
politickou nejistotou a nestabilitou. Komentáře analytiků tedy vesměs směřují k větší verbální 
vyváženosti, přestože numericky směřuje střední prognóza analytiků k dalšímu posilování 
koruny. Z toho vyplývá, že začíná docházet k určitému  posunu sentimentu. Riziko, že kurz 
koruny bude pokračovat v rychlé apreciaci lze proto nyní chápat vyváženěji, než před 
několika měsíci.  V příštím roce dokonce nelze vyloučit ani možnost určitého obratu ve vývoji 
kurzu koruny. (K dotazům na mzdový vývoj a ceny ropy viz odpovědi ostatním členům 
bankovní rady.)  
 
Ředitel sekce bankovních obchodů Kvapil: Dodává, že již letos lze pozorovat poněkud 
odlišný sezónní vývoj kurzu koruny od obvyklého průběhu v předchozích letech (vliv 
dividend na oslabování, což se letos tolik neprojevilo). Zároveň na trhu ještě doznívají efekty 
zajišťovacích aktivit exportérů proti kurzovým rizikům, přičemž dochází k prodlužování 
příslušného časového horizontu zajištění – z obvyklého ročního na dvou až tříletý. Z těchto 
hledisek by bylo možné očekávat pro zbytek letošního a možná i začátek příštího roku další 
posílení kurzu koruny, ale po zbytek příštího roku by měla být na místě spíše celková 
opatrnost v očekávání tak silného posílení kurzu koruny, jak tomu bylo v několika minulých 
letech. Přiklání se spíše k očekávání stability. Za určitých podmínek (pokračování současného 
regionálního sentimentu) by mohla koruna v příštím roce dokonce i mírně oslabit.  
 
Poradce bankovní rady Flek: Nesouhlasí s tím, že SMS považuje meziroční růst 
nominálních jednotkových mzdových nákladů ve 2. čtvrtletí 2006 o 2,3 % za relativně 
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nevýznamný ve vztahu k inflačnímu cíli ve výši 3 %. Dodává, že v extrémním případě by na 
všechny ostatní (nemzdové) cenové vlivy zbývalo jen 0,7 procentního bodu, jinak by byl 
inflační cíl ohrožen. Dále uvádí, že růst nominálních jednotkových mzdových nákladů je vždy 
proinflačním faktorem, jak o tom svědčí základní identity inflačního účetnictví, které lze 
ověřit i na datech. Jde jen o to, zda se tento vliv realizuje přímo a okamžitě cenovým růstem, 
který plně odpovídá růstu nominálních jednotkových nákladů, nebo dochází díky menší než 
proporcionální reakci cen na růst nominálních jednotkových nákladů k růstu podílu mezd 
v produktu (tj. rostoucímu „labour share“). Ani tak však inflační dopady nominálních 
jednotkových mzdových nákladů nezmizí, protože růst „labour share“ má sám o sobě 
standardní inflační dopady na poptávkové straně. 
Odpověď SMS: V této souvislosti jsou relevantní reálné jednotkové mzdové náklady, tj. 
zjednodušeně řečeno nominální jednotkové mzdové náklady mínus inflace. Dříve provedený 
komentář SMS o vztahu nominálních jednotkových mzdových nákladů a inflačního cíle byl 
tedy míněn tak, že při nynějším růstu deflátoru HDP zhruba okolo 2 % se reálně jedná o 
stagnaci jednotkových mzdových nákladů, což neznamená žádné přerozdělení HDP nebo jiný 
tlak, který by nebyl konzistentní s tříprocentním inflačním cílem.   
 
 
II. Uzavřené jednání bankovní rady 

 
Guvernér Tůma: Zahájil uzavřené jednání a vyzval členy bankovní rady k diskuzi.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Poznamenává, že  při projednání minulé situační zprávy se ptal 
na důvod, proč SMS nenavrhla zvýšení úrokových sazeb. Bylo možné se  v srpnu  dokonce 
ptát, k čemu by v ekonomice muselo dojít, aby v září nebylo zvýšení sazeb navrženo. Osobně 
si takové důvody moc představit nedovede,  ale zdá se mu, že i kdyby existovaly, tak se 
nenaplnily. K novým informacím o vývoji ekonomiky uvádí, že poněkud váhá s přijetím 
interpretace, že nižší než prognózovaný meziroční růst reálného HDP za 2. čtvrtletí 2006 je 
protiinflačním faktorem. Ve skutečnosti se stále jedná o velmi výrazné urychlení 
ekonomického růstu a jde jen o to, že namísto předpokládané hodnoty okolo 7 % se nyní 
prosazuje hodnota okolo 6 %. Ze strukturálního pohledu navíc roste spotřeba domácností, což 
i při nižším než prognózovaném ekonomickém růstu není bez případných proinflačních 
dopadů. Nevylučoval by ani další pokles tempa růstu reálného HDP, zejména díky indikacím 
o mírném zpomalování čistých exportů. V budoucnu přitom porostou spíše ty složky reálného 
HDP, které mohou generovat poptávkově inflační tlaky (spotřeba domácností). Pokud jde o 
ceny ropy, vnímá jejich aktuální protiinflační vliv, ale v jiných cenových okruzích zase 
naopak může dojít k růstu. Ve vztahu k fiskálu nevidí v souvislosti s nynějším návrhem 
státního rozpočtu žádné nové měnově relevantní informace, ovšem obavy vyvolává 
skutečnost, že v minulosti kritizovaný příklon k „účetním trikům“ zřejmě přetrvává, stejně 
jako poměrně nízká vůle hledat rozpočtové úspory. Skutečnost, že dochází k zrychlování 
růstu mezd jej nepřekvapuje, což bude i nadále podporovat zvyšování spotřeby domácností. 
Dále konstatuje růst úvěrů a peněžní zásoby v české ekonomice. Domnívá se, stejně jako 
v minulosti, že obavy z paralyzování vnější poptávky z důvodu zvýšení DPH v Německu byly 
nadhodnoceny, resp. tato argumentace již není v analýzách  akcentována. Připomíná rovněž, 
že Beveridgeova křivka ukazuje na výraznou změnu na trhu práce, což je ve shodě 
s ekonomickou logikou ve vztahu mezi růstem ekonomiky a cyklickým snížením 
nezaměstnanosti. Výsledky platební bilance a zejména predikce považuje za překvapivě slabé. 
K budoucímu vývoji měnového kurzu uvádí, že se může vydat kterýmkoli směrem. Uznává 
sice, že v této souvislosti je třeba počítat s vlivem středoevropského regionu směřujícímu 
k oslabování měnových kurzů, ale v domácích podmínkách se prosazují srovnatelně silnější 
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fundamentální apreciační vlivy. Nedomnívá se proto, že lze nyní jednoznačně prognózovat 
další oslabování kurzu koruny, vývoj se může ve skutečnosti ubírat kterýmkoli směrem.   
 
Viceguvernér Singer: Nejprve se zabývá vývojem měnového kurzu. Uvádí, že aby se 
naplnila prognóza vývoje měnového kurzu, muselo dojít k souběhu celé řady negativních 
okolností: vážné problémy státního rozpočtu, problémy se sestavením české vlády, krize 
v Maďarsku či tlaky na vedení polské centrální banky. Toto jsou faktory, které „pomohly“ 
tomu, že se naplnila prognóza vývoje kurzu koruny. V této souvislosti si klade otázku, jaké 
negativní zprávy by vůbec mohly měnový kurz vychýlit směrem k ještě dalšímu oslabení. 
Pozastavuje se nad tím, že při sazbách na úrovni 2,9 % (tj. po několikerém zvýšení sazeb) by 
měl ve 4. čtvrtletí 2006 měnový kurz podle prognózy dále oslabit. Z toho vyplývá, že 
dosavadní kurzový vývoj lze interpretovat dvojím způsobem – buď jako soulad s predikcí 
s možným dalším oslabováním s přihlédnutím ke zmiňovaným negativním politickým 
vlivům, nebo i jako relativně silné latentní protiinflační riziko v případě, až tyto negativní 
vlivy odeznějí. Na protiinflační vlivy způsobené poklesem cen ropy by příliš nespoléhal, 
v každém případě se domnívá, že v příslušné analýze vývoje cen ropy by měl aparát SMS 
poněkud pokročit, když za příklad lze uvést analýzy v některých zahraničních centrálních 
bankách. Stav fiskálu považuje za velmi „neblahý“, oproti tomu však stojí údaje o silné 
výkonnosti podniků. V této souvislosti si klade otázku, zda i při závažnosti fiskálních 
problémů mohou devizové a portfoliové trhy ignorovat velmi dobrou výkonnost podniků, 
zvlášť pokud se politická situace uklidní. Jak tedy interpretovat nové informace, orientovat se 
podle dat či podle prognózy? V každém případě se domnívá, že letos nelze nezvýšit úrokové 
sazby, a pak nespatřuje důvody, proč by ke zvýšení sazeb nemohlo dojít nyní. Jeho skepse 
vůči budoucí trajektorii úrokových sazeb však zůstává poměrně výrazná.    
 
Vrchní ředitel Frait: Již dříve uváděl, že je pro zvýšení úrokových sazeb ještě letos, a to při 
vhodné příležitosti. Dnes jsou pro takové rozhodnutí příznivé okolnosti i dostatek argumentů.  
Měnový kurz koruny dnes nepovažuje za téma k větší diskuzi, spíše by se věnoval 
problematice poptávky a produktivity. Pokud jde o poptávku, považuje její vývoj za výraznou 
nejistotu, související s budoucím vývojem cyklické pozice ekonomiky v delším horizontu (od 
roku 2007 dále). Současná situace se vyznačuje tím, že růst mezd či mzdových nákladů je 
zpožděnou reakcí na cyklický pohyb ekonomiky směrem nahoru. Až ekonomický růst podle 
předpokladů cyklicky oslabí, oslabí i proinflační mzdové tlaky resp. budou vystřídány 
mírnými tlaky opačným směrem. Současného vývoje mezd by se proto příliš neobával. 
Současné poptávkové stimuly vnikají spíše z poklesu daní, ale k dalším poptávkovým 
impulsům tohoto typu však patrně v nejbližších letech nedojde, zvlášť s ohledem na daný 
vývoj rozpočtových výdajů. A pokud jde o dopad rozvolněných veřejných financí, nelze 
vyloučit, že zapůsobí Barrova-Ricardova ekvivalence, i když značná míra skepse je v tomto 
případě namístě. Pokud jde o růst inflaci nezrychlujícího produktu, je v prognóze nastaven na 
poměrně vysokou dynamiku a je otázka, zda se ji podaří udržet. Pokud by se růst inflaci 
nezrychlujícího produktu udržel na úrovni aspoň 5 % ročně, jednalo by se o velmi slušný 
výsledek, který by výrazně bránil většímu nárůstu inflačních tlaků. Otázkou však zůstává, jak 
se do růstu tohoto ukazatele promítne případný pokles ekonomické výkonnosti ve vyspělých 
zemích. Nynější situační zpráva se příliš růstem inflaci nezrychlujícího produktu nezabývá; to 
bude přirozeně až předmětem nadcházející velké situační zprávy. Zaznamenal však poměrně 
optimistický názor SMS, který lze nyní opírat i o nové údaje o dobré výkonnosti nefinančních 
podniků a neklesajících investicích. I možný obrat ve směnných relacích by měl podpořit 
slušný růst potenciálu ekonomiky. Celkově by tedy neměly s ohledem na vývoj potenciálu 
ekonomiky vzniknout přílišné poptávkové tlaky. Za druhou z nejistot považuje problematiku 
fiskálu a příslušné dopady jeho zhoršující se situace do kurzových a následně inflačních 
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očekávání. Fiskální problémy mohou, spolu s politickými nejistotami a nestabilitou, vést 
k obratu v kurzových očekáváních, čímž se může fakticky rozpadnout dosavadní rámec 
měnověpolitického rozhodování, který vycházel po řadu let z postupného nominálního 
zhodnocování, včetně znalosti příslušných dopadů. Pokud jde o růst úvěrů domácnostem a 
firmám, je skutečně velmi vysoký, ale měnověpolitická reakce přes zvýšení úrokových sazeb 
na úrovni o čtvrt až půl procentního bodu tento proces příliš neovlivní. Je třeba také vidět, že 
pokud bude docházet k vyšším výpůjčkám státu na finančních trzích, jsou vyšší nominální či 
reálné úrokové sazby adekvátní ekonomickou reakcí. V hodnocení růstu cen průmyslových 
výrobců by byl opatrný, v české ekonomice má tento ukazatel v mezinárodním srovnání jednu 
z nejnižších dynamik, jakkoli může v tomto ohledu hrát roli otázka statistické metodiky. Dále 
upozorňuje, že pokud dojde k růstu úrokových sazeb, je třeba být zároveň připraven 
k budoucí pružné reakci, pokud by klíčové centrální banky otočily směr měnové politiky. 
Z případné nepřipravenosti tohoto typu však nemá obavy. Celkově se domnívá, že úrokové 
sazby jsou hodně nízké, pod neutrální úrovní, resp. pod dlouhodobě normální úrovní, a pokud 
zároveň nedochází k tlakům na zhodnocování kurzu koruny, je vhodné uvažovat o posunu 
úrokových sazeb směrem nahoru. Při komunikaci by ovšem nebylo vhodné dávat signály k 
očekáváním, že jde nutně o začátek série zvyšování úrokových sazeb.  
 
Vrchní ředitelka Erbenová: V souvislosti s dnešním měnověpolitickým rozhodováním 
uvádí, že pro zvýšení úrokových sazeb hovoří aktuální údaje o inflaci a implicitní trajektorie 
úrokových sazeb v prognóze. Proinflační rizika oproti prognóze vzrostla, což platí nejen pro 
cenový pohyb, ale i další indikátory. Navíc proti inflačnímu pohybu již nenapomáhá kurz 
koruny, ale zde spatřuje nejistotu budoucího vývoje oběma směry. Dalším faktorem pro 
zvýšení úrokových sazeb jsou očekávané sazby v eurozóně. Vedle toho je zářijový CF pro 
zahraniční hospodářský růst nad prognózou ČNB pro letošní i příští rok. Jakkoli jsou 
dosavadní měnové podmínky mírně přísnější, celkově podle jejího názoru není třeba se 
zvýšením úrokových sazeb čekat na velkou situační zprávu. V reakci na vystoupení vrchního 
ředitele Fraita dále dodává, že pokud jde o úvěry, není nutné zavrhovat působení transmisního 
kanálu měnové politiky. Vliv na úvěry domácnostem je sice podstatně zpožděnější než 
v případě podniků, ale nedomnívá se, že by zvýšení úrokových sazeb vůbec neovlivnilo 
úvěrovou emisi. Dokonce i úvěry domácnostem nakonec ovlivněny budou, přinejmenším v té 
části, která není orientována přímo do spotřeby, tedy zejména v oblasti úvěrů na bydlení. 
Koneckonců již nyní lze pozorovat růst úroků u hypotéčních úvěrů ve vazbě na opatření 
měnové politiky, což je podle všeho explicitní strategií bankovního sektoru. Zároveň však 
připouští, že na emisi úvěrů domácnostem působí i mnoho jiných vlivů. K budoucím 
poptávkovým tlakům uvádí, že pokud v letošním roce působil na poptávku pozitivně pokles 
daní s urychlováním spotřeby, v příštím roce bude tento impuls nahrazen vyššími sociálními 
transfery. Pokračuje komentářem mzdového vývoje, kde by se rovněž přikláněla ke 
zdrženlivější argumentaci ohledně nejnovějšího vývoje mezd, kdy se za jeho současnou 
dynamikou skutečně může skrývat cyklické zpoždění v reakci na rychlý ekonomický růst. 
Domnívá se, že v tomto ohledu doposud panuje nejistota pro silné závěry. Ke svým 
předcházejícím argumentům však na druhé straně dodává, že inflace vzrostla výrazněji pouze 
v nejvolatilnější části spotřebního koše (potraviny), zatímco ostatní jeho složky jsou v zásadě 
stabilní, jen mírně nad prognózou. Obvyklé nejistoty panují v otázce projevů efektů daňových 
úprav a regulovaných cen. Pokud se naplní prognóza, dojde nyní k poklesu měnově relevantní 
inflace ke spodní hraně tolerančního pásma, a pak opět k vzestupu v důsledku vývoje hlavně 
regulovaných cen. Pokračuje diskusí případného vyššího vlivu fiskálu na poptávku v letošním 
a příštím roce, kde se domnívá, že se oproti prognóze a očekávanému fiskálnímu impulsu nic 
fundamentálně nemění. Budoucí fiskální vývoj spíš dnes znamená nejistotu, než dodatečný 
proinflační impuls, protože vyšší transfery již byly do prognózy zapracovány. Nebrání se 
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ovšem nijak celkové kritice fiskálního vývoje. Dále uvádí, že vývoj cen ropy znamená spíše 
nejistotu, než vývoj v protiinflačním směru. Jako nejistotu konečně vnímá i domácí ceny 
energií celkově, zejména s ohledem na efekty liberalizace cen plynu v příštím roce.  
 
Vrchní ředitel Holman: Konstatuje, že proinflační rizika jsou dle nynější situační zprávy 
malá. Z toho vyvozuje, že v případě nezvýšení úrokových sazeb dnes a případného vyčkání na 
velkou situační zprávu se nic dramatického nestane. Proinflační rizika nepovažuje za 
fundamentální; např. u kurzu koruny jde patrně jen o krátkodobou korekci. U inflace se od 
prognózy odchýlily ceny potravin, ani v tomto případě však nejde o fundamentálně 
proinflační faktor. Klade si otázku, zda má měnová politika reagovat v první řadě na 
poptávkové tlaky uvnitř ekonomiky, nebo na očekávání zahraničních sazeb. První  faktor 
považuje  za podstatnější. Poptávkové tlaky považuje obecně za nízké. Prvním signálem jejich 
silnějšího projevu (resp. přehřívání ekonomiky) by bylo zhoršování obchodní bilance, 
k čemuž ale zatím nedochází. Jiným závažným signálem by bylo zrychlování  růstu 
nominálních mezd. Pokud jde však o mzdy, situační zpráva málo informuje, zda vývoj 
nominálních jednotkových mzdových nákladů vyvolává nebo nevyvolává inflační tlaky. SMS 
by měla v další situační zprávě předložit příslušnou analýzu. S tímto problémem se musí SMS 
vyrovnat i přes volatilitu mezd, protože prognóza vývoje mzdových nákladů je klíčová pro 
rozhodování o měnové politice. Dále pokračuje poukázáním na protiinflační charakter vývoje 
cen ropy, což považuje za dodatečný argument pro ponechání úrokových sazeb ještě po 
nějakou dobu na stávající úrovni, zejména vzhledem k tomu, že to může vést ke snižování 
inflačních očekávání. Pokud jde o vývoj měnového kurzu, jedná se o významnou nejistotu. 
Osobně se domnívá, že nyní dochází pouze k přechodnému oslabení koruny a kurzový vývoj 
bude v budoucnu opět ovlivňován fundamentálními faktory vyvolávajícími posilování 
koruny. Proto považuje budoucí kurzový vývoj nadále za fundamentální protiinflační faktor. 
Pokračuje poukázáním na dobrou kondici domácí ekonomiky (nabídková strana, finanční 
situace podniků), kterou hodnotí rovněž jako neinflační faktor, protože ekonomika se 
nepřehřívá, a ani z této strany tudíž nejsou generovány inflační tlaky. Připomíná, že inflační 
tlaky mají podle prognózy přicházet především ze strany regulovaných cen, což považuje za 
vhodné mít stále na paměti. V reakci na komentář vrchního ředitele Fraita k PPI se ujišťuje, 
zda v ČR skutečně tento ukazatel roste v mezinárodním srovnání nejméně (vrchní ředitel Frait 
potvrzuje), a pokud ano, domnívá  se, že to souvisí se zhodnocováním koruny vyvolávajícím 
pokles dovozních cen.   
 
Vrchní ředitel Řežábek: Poukazuje na výraznou změnu v zahraničním pohledu na ČR za 
poslední měsíc, a to díky negativním výrokům pocházejícím zevnitř ČR. Klade si otázku, do 
jaké míry může změněné zahraniční vnímání ČR ovlivňovat např. měnový kurz. Rovněž si 
klade otázku, do jaké míry je produktivní veřejně publikovaná kritika domácích fiskálních 
problémů, pokud o těchto problémech víme již delší dobu, a tudíž vlastně nemůžeme být dnes 
překvapeni. Tyto výroky by mohly mít negativní vliv na měnový kurz a ještě zvýšit nejistoty, 
které vznikly v rámci celého regionu. Na druhé straně je třeba si uvědomit, že měnový kurz se 
v současnosti pohybuje prakticky na úrovni prognózy, a proto se pozastavuje nad tím, že by 
bylo možné jeho nynější vliv na ekonomiku považovat za dodatečný proinflační faktor. Pokud 
jde o ropu a mzdy, bude za měsíc při projednávání velké situační zprávy více informací. Dále 
se zmiňuje o roli sociálních transferů v příštím roce – na jedné straně jistě jde o dodatečné 
fiskální výdaje, ale na druhé straně bude díky tomu nejspíše vyšší také inkaso spotřební daně.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Poznamenává, že si není jist, zda na toto téma existuje nějaká 
relevantní ekonomická studie (k těmto pochybnostem se připojuje rovněž viceguvernér 
Singer). 
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Vrchní ředitel Řežábek: Dodává, že svůj názor zakládá na tom, že ke zmiňovanému vyššímu 
inkasu dojde díky struktuře spotřebitelských výdajů příslušných skupin obyvatelstva, které 
jsou příjemci sociálních dávek. Pokračuje tím, že některé zveřejněné signály i z ČNB 
považuje za příliš silné a mohly by mít dopad na vývoj sentimentu vůči ČR.  Domnívá se, že 
ani ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni, ani jejich zvýšení nyní nebude 
považováno za příliš překvapivé. Osobně by se v takové situaci přikláněl k ponechání sazeb 
na stávající úrovni – nacházíme se přibližně na inflačním cíli a momentální situace vyžaduje 
pečlivější vyhodnocení v rámci velké situační zprávy. Závěrem poukazuje na nízkou úroveň 
mzdové konvergence k EU, když průměrná mzda v Německu je pětkrát a v Norku šestkrát 
vyšší než v ČR. Dále poznamenal, že pokud tedy bude udržována inflace na úrovni EU nebo 
dokonce pod ní, jde podle jeho názoru o špatný signál o postupu v procesu konvergence k EU, 
pokud jde o ekonomické ukazatele.    
 
Guvernér Tůma: Nejprve se zabývá problematikou cen ropy a otázkou, zda je žádoucí 
požadovat od SMS dodatečné analýzy (viz vystoupení viceguvernéra Singera a vrchního 
ředitele Řežábka). Uvádí, že v tomto ohledu využíváme externí informace, z nichž 
nejvýznamnější je CF. Vlastní předpověď vývoje cen ropy by díky tomu byla jen jednou 
z mnoha, a to bez vlivu na celkové vyznění CF.  V centrálních bankách nejvýznamnějších 
zemí světa se této problematice přirozeně věnují. Je však otázka, zda tímto směrem výrazněji 
nasazovat kapacity ČNB. Pokračuje problematikou fiskálního vývoje. Upozorňuje, že ČNB 
pravidelně varuje před závažnými problémy v této oblasti, nikoli tedy jen v poslední době. Z 
hlediska současného mixu monetární a fiskální politiky ovšem platí, že pokud nenastane 
nečekaná situace, tak bude dopad fiskálního impulsu relativně malý. Informace poskytované 
SMS bývají v tomto ohledu v zásadě správné. Proto jej nepřekvapuje poloha fiskálu v grafu 
GRIP, který ukazuje fakticky malý pozitivní dopad fiskálu do bilance inflačních rizik. 
V otázce vývoje měnového kurzu souhlasí s tím, že nyní pozorujeme určitou změnu. Měnový 
kurz je však v každém případě blízko prognózovaným hodnotám a osobně nemá jednoznačný 
názor na to, jakým směrem se bude vývoj nadále ubírat. Rizika budoucího pohybu měnového 
kurzu považuje za vyvážená, s možností jak další apreciace, tak depreciace. Při vědomí 
faktorů, které „napomohly“ tomu, že je nyní kurz zásadě v souladu s prognózou (viz 
předchozí vystoupení pana viceguvernéra Singera), je skutečně možná dvojí interpretace. 
K tomu ještě dodává, že většina negativních zpráv resp. událostí ovlivňujících měnový kurz 
nepochází zevnitř ČR a měna se nadále chová poměrně stabilně, ovlivněná především 
vnějšími regionálními vlivy. Dále poukazuje na to, že ke zhodnocení kurzu nedošlo ani po 
posledním zvýšení úrokových sazeb. Proinflační rizika celkově považuje za nízká a 
nefundamentální. V tom se ztotožňuje s panem vrchním ředitelem Holmanem, ale poukazuje 
na to, že s prognózou je nyní konzistentní růst úrokových sazeb. Pokud jde o obecné vnímání 
zhoršování obchodní bilance jako prvního ze signálů o vzniku poptávkových tlaků, 
poznamenává, že v aktuálním vývoji se zastavilo její zlepšování a některé analýzy se začínají 
odchylovat o jednoznačně pozitivního pohledu na budoucí vývoj obchodní bilance. Pokud jde 
o dnešní měnověpolitické rozhodnutí, nespatřuje celkově důvody pro odchylování se od 
prognózy. Z toho vyplývá, že s úrokovými sazbami je třeba v relativně blízké budoucnosti 
pohnout, přičemž dřívější rizika směrem dolů (měnový kurz) jsou v současnosti značně 
omezená, resp. nejsou již jednoznačně vychýlena protiinflačním směrem. Pokud jde o 
komunikaci, bylo již oznámeno, že v horizontu jednoho až čtyř měsíců by mělo dojít ke 
zvýšení úrokových sazeb. V takovém případě považuje za vhodné provést takové zvýšení 
hned a neodkládat je, pokud již jednou panuje přesvědčení o správnosti tohoto kroku 
v krátkodobém horizontu. Situace, že inflace je nyní nad prognózou, rozhodnutí o zvýšení 
sazeb podporuje. Buď se inflace skutečně posune oproti prognóze na vyšší trajektorii, což je 
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ovšem o důvod více pro nynější zpřísnění měnové politiky, nebo dojde ke korekci v inflačním 
vývoji zpět k prognóze, přičemž i tak zůstane rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb 
konzistentní s prognózou.     
 
Viceguvernér Singer: Vrací se k problematice úvěrové kreace a úrokových sazeb. Jakkoli ji 
jednotlivé pohyby úrokových sazeb patrně krátkodobě příliš neovlivňují, je třeba vidět, že po 
několikerém zvýšení sazeb se tento vliv již zřejmě projeví, a to skokově. Pokud jde o nynější 
měnověpolitické rozhodnutí, tj. zda čekat nebo zvýšit úrokové sazby, k již dříve jím 
zmíněným argumentům pro zvýšení úrokových sazeb dodává, že pro centrální banku není 
příliš příjemné, aby se se svými sazbami nacházela „behind the curve“. Dále dodává, že 
zahraničí nadále převážně vnímá ČR jako fundamentálně silnou ekonomiku. Doporučuje tedy 
zvýšení úrokových sazeb, mj. i s ohledem na předpokládané kroky ECB. Pokud dojde 
v budoucnu k překvapivému vývoji, který by nepotvrzoval potřebu zvyšování úrokových 
sazeb, je připraven k argumentaci, že měnová politika se může vždy ubírat oběma směry, 
v závislosti na vývoji situace.  
 
Vrchní ředitel Frait: Komentuje vztah úrokových sazeb a úvěrové kreace. Pohyb úrokových 
sazeb centrální banky má vliv na úvěrovou kreaci tehdy, pokud má takové měnověpolitické 
opatření schopnost výrazněji ovlivnit další úrokové sazby, což se příliš nedaří a vyžadovalo 
by to razantnější měnové opatření. Hypotéční banky zároveň již zhruba po dva roky „straší“ 
růstem sazeb ČNB, aby přilákaly další klienty. Zřejmě mají ve svých maržích stále ještě 
postačující prostor, aby dosavadní vliv růstu úrokových sazeb vydržely. K otázce, zda by se 
měl aparát ČNB systematicky zabývat cenami ropy, uvádí, že podle jeho poznatků máme 
v této souvislosti co dělat s fundamentální nejistotou na straně nabídky, což je obtížné 
předvídat i pro experty a nedomnívá se, že je v této souvislosti možné, aby přišel aparát ČNB 
s něčím novým.   
 
Vrchní ředitelka Erbenová: Při případném dnešním zvýšení úrokových sazeb není nutné 
přehánět komunikační rétoriku, souhlasí se stanoviskem poradce, že zvýšení sazeb lze 
považovat za konzistentní s prognózou. Pokud jde o určitý pesimismus, který zazněl během 
nynějšího jednání v tom smyslu, že ČNB nemůže příliš ovlivňovat tržní úrokové sazby, 
osobně je poněkud jiného názoru. Poukazuje na zestrmění křivky tržních očekávání, takže lze 
argumentovat, že ČNB ovlivňuje tvar výnosové křivky. Pokud jde o kurzový vývoj, přiklání 
se k názoru, že se může v budoucnu vydat oběma směry. Na jedné straně vnímá „špatné 
zprávy“ ve vztahu k fiskální situaci a politickým nejistotám, kde je na místě trvalejší 
pesimismus. Na druhé straně skutečný vývoj měnového kurzu ukazuje, že koruna oslabila 
v regionálním kontextu relativně málo. Oba vlivy považuje za relativně vyrovnané. Pokud jde 
o zvýšení úrokových sazeb v situaci, kdy není zveřejňována implikovaná trajektorie 
úrokových sazeb, považuje za netriviální otázku načasování. Veřejnost může se zneklidněním 
vnímat, že ČNB „náhle“ zvyšuje sazby, aniž by měla k dispozici novou prognózu. Přesto však 
souhlasí, že pokud jsou pro nynější zvýšení sazeb důvody a stejně by mělo být v nejbližší 
době provedeno, pak je třeba k němu přikročit už nyní bez dalšího měsíce naznačování, že ke 
zvýšení úrokových sazeb dojde. Opět připomíná, že komunikace takového rozhodnutí by měla 
být vedena v „neagresivním“ duchu. 
 
Viceguvernér Singer: (reaguje na závěr předchozího vystoupení vrchní ředitelky Erbenové) 
ČNB ve skutečnosti nehýbe úrokovými sazbami často.  
 
Guvernér Tůma: Čekat se zvýšením sazeb na novou prognózu by v zásadě bylo možné. 
Avšak v takovém případě by  se veřejnost mohla domnívat, že bankovní rada mění úrokové 
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sazby výhradně jen po projednání velkých situačních zpráv, tj. pouze čtyřikrát do roka, 
zatímco měnové zasedání bankovní rady se koná každý měsíc – to by mohlo zpochybnit 
účelnost měsíčních měnových zasedání. Pokud je bankovní rada toho názoru, že je třeba 
provést zvýšení sazeb v nejbližší době, pak lze sazby zvýšit již nyní, bez čekání na novou 
prognózu. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Rovněž je spíše skeptický k nutnosti vypracovávat dodatečné 
analýzy o vývoji cen ropy. Dále se vyjadřuje k problematice delších úrokových sazeb. Klade 
si v této souvislosti i otázku, zda je strmější tvar výnosové křivky skutečně důkazem účinnosti 
měnové politiky.  K problematice měnového kurzu dodává, že je s podivem, že při tak velkém 
množství negativních zpráv zůstal relativně stabilní. Zároveň však vesměs nedošlo 
k historickým změnám oproti měnám sousedních zemí, kde křížové kurzy zůstávají až 
překvapivě stabilní.  K předchozímu vystoupení vrchního ředitele Holmana uvádí, že 
z hlediska strategie měnové politiky nepovažuje za vhodné, aby se nejprve čekalo na větší 
projevy inflačních faktorů,  a až poté se přikročilo k eventuálnímu zvýšení sazeb.  
 
Vrchní ředitel Frait: Navazuje na problematiku delších úrokových sazeb a varuje před  
spoléháním se na nominální iluzi v souvislosti s nominálním zvýšením delších úrokových 
sazeb.   
 
Vrchní ředitel Řežábek: Vrací se kriticky k úrovni zpracování problematiky cen ropy 
v situační zprávě s tím, že SMS neposkytuje k této problematice dostatek kvalitních podkladů.    
 
Vrchní ředitel Holman: Poukazuje na to, že pokud není patrné, že indikátory vývoje 
ekonomiky signalizují výraznější proinflační rizika, tak podle čeho by se mělo rozhodovat o 
zpřísnění měnové politiky? Až teprve se takové výraznější signály objeví, měly by se nejprve 
odrazit ve změně prognózy a až poté v reakci měnové politiky.  
 
Viceguvernér Singer: Poukazuje na existenci predikčního modelu, který generuje, doufejme, 
že správně, ekonomický cyklus a tomu odpovídající nastavení úrokových sazeb. I kdyby nyní  
nebyla k dispozici žádná nová data, predikční model i tak generuje ekonomický cyklus.   
 
Guvernér Tůma: Rovněž připomíná roli prognózy a s tím spojenou implikovanou trajektorii 
úrokových sazeb s tím, že prognóza přirozeně čelí jak modelovým nejistotám, tak nejistotám 
obsaženým v dostupných datech. To však ještě neznamená, že bychom měli čekat,  až se vše 
ukáže v datech, tím bychom popřeli „forward-looking“ charakter měnové politiky. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Připomíná, že měnová politika pracuje s horizontem 3-4 
čtvrtletí.  
 
Ředitel SMS Holub: Platná prognóza skutečně nepřináší nic dramatického. Předpokládá 
poměrně dlouhý pohyb měnově relevantní inflace okolo inflačního cíle i pohyb reálného HDP 
okolo hranice inflaci nezrychlujícího produktu. Oproti minulosti to však znamená podstatnou 
změnu. V minulosti se ekonomika pohybovala trvale pod těmito hodnotami, takže úrokové 
sazby byly stlačeny pod rovnovážnou úroveň. Nyní se ekonomika bude nacházet v jiné 
situaci, a tomu odpovídá i postupné zvyšování úrokových sazeb.    
 
Viceguvernér Singer: Připomíná závažný aspekt nových informací o fiskálním vývoji. Nové 
je, že se nezlepšuje ani výhled pro rok 2008, kdy bude situace patrně ještě horší. Zákony se 
totiž nebudou měnit tak, aby mohly i v tomto delším časovém horizontu zlepšit stav fiskálu. 
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Situaci tak komplikují politická omezení (volební výsledky, možnost předčasných voleb) pro 
prosazení jakýchkoli výraznějších změn ve fiskální oblasti, což je dlouhodobě nová situace. 
Zároveň dojde pod vlivem zvýšení sociálních transferů k negativnímu ovlivňování 
individuálního rozhodování o přijetí zaměstnání. Je otázka, zda zaměstnávání cizinců může 
tyto negativní efekty kompenzovat.  
 
Guvernér Tůma: Souhlasí s viceguvernérem Singerem, že dochází i k dlouhodobému 
zhoršování fiskální situace.  
 
III. Závěrečné hlasování 

 
Guvernér Tůma   hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Viceguvernér Niedermayer  hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Viceguvernér Singer  hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Vrch. řed. Erbenová  hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Vrch. řed. Frait  hlasuje pro zvýšení 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 uloženy.  
 
V. Rozhodnutí 

Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB většinou hlasů zvýšit limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 0,25 procentního bodu na úroveň 2,5 % 
s účinností od 29. září 2006. Zároveň rozhodla ve stejném rozsahu zvýšit diskontní a 
lombardní sazbu na 1,5 %, respektive 3,5 %. Pro toto rozhodnutí hlasovalo pět členů 
bankovní rady, dva členové hlasovali pro ponechání úrokových sazeb beze změny.  
 
 
Zapsal: Vladislav Flek, poradce bankovní rady 
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