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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 20. prosince  2006 

 
Přítomni: Guvernér Z. Tůma, viceguvernér L. Niedermayer, viceguvernér M. Singer,  
vrchní ředitel M. Hampl,  vrchní ředitel R. Holman, vrchní ředitel P. Řežábek, vrchní 
ředitel V. Tomšík. 
 
I.   Diskuze navazující na prezentaci 12. situační zprávy 

Viceguvernér Niedermayer: Zahajuje obecnější poznámkou. Za technickou prezentací se 
obtížně hledá odpověď na otázku, jaké jsou implikace prosincové situační zprávy (dále SZ) pro 
měnovou politiku. Lednová prognóza vyzní zřejmě jinak než říjnová. Není ale zřejmé, do jaké 
míry bude změna prognózy vyvolána exogenními faktory (jako je například změna v prognóze 
cen ropy) a do jaké míry bude třeba přehodnotit nastavení modelového rámce, aby odpovídal 
novým datům. Bude třeba v rámci lednové prognózy měnit předpoklad o potenciálu nebo 
počáteční podmínky? Může sekce měnová a statistiky (dále SMS) říci, zda půjde v lednu cestou 
nového nastavení modelu? Dále má konkrétnější dotazy. Pokles zaměstnanosti ve službách se 
v prosincové SZ jeví opačně, v jaké metodologii je to sledováno?   Do jaké míry bylo meziroční 
zhoršení fiskálu způsobeno daňovými škrty a do jaké míry výší výdajů?  Na straně 25 není 
srozumitelný text boxu. Má smysl studovat tato data bez paralelní analýzy podrozvah bank, 
hotovostní toky bez derivátových toků nemají zřejmě dostatečnou vypovídací schopnost? 
Upozorňuje také na to, že importéři se na rozdíl od exportérů nehedgují, a proto může při 
určitých transakcích chybět exportérům protistrana. 
Odpověď SMS: Zaměstnanost ve službách je v SZ komentována v metodice národních účtů. 
Komentář v poslední SZ byl založen na labour survey, a dával poněkud jiný signál. Pro rok 2006 
je zhoršení fiskálu způsobeno oběma faktory, přesný rozklad čísla bude poslán emailem.  
 
Viceguvernér Singer: Konstatuje, že již mnohokrát upozorňoval na určité problémy s 
prognostickým aparátem a že tyto problémy přetrvávají. Mezera produktu je více vysvětlovanou 
než vysvětlující proměnou. Kurzový vývoj by měl být – a to je zřejmě názor i některých dalších 
členů bankovní rady – hodnocen jinak než optikou rovnice úrokové parity, ačkoli kurzový vývoj 
v období vánoc není samozřejmě možné přeceňovat. Další poznámku věnuje měnověpolitickému 
doporučení. Měnověpolitické doporučení zdegenerovalo do popisu grafu rizik prognózy (dále 
GRIP). V textu není provedena žádná měnověpolitická úvaha. Přitom ta je pro bankovní radu 
potřebná. Výčet rizik není zasazen do kontextu minulých měnověpolitických rozhodnutí. 
Komunikace s veřejností je redukována na citáty z tisku. Některé grafy v textu ani nestojí za 
komentář. Tentokrát vidí problém měnověpolitického doporučení vyhroceněji, protože odchylka 
prognózy od reality je vyšší než obvykle. Chybí úvaha, proč ponechat sazby na stávající hladině, 
když pokračuje kumulace rizik prognózy na protiinflační straně. Na straně 3 je zmíněn citát 
guvernéra, který není dostatečně zasazen do kontextu přesto, že z hlediska komunikace půjde 
dnes o významný faktor měnověpolitické diskuze. SMS se neumí od prognózy oprostit, omezuje 
se na komentáře dat. Přínosné by bylo znát názor SMS na nastavení sazeb, zvláště v situaci jako 
je tato, kdy prognóza nedává již dostatečnou oporu pro rozhodování. Lépe vyhovoval formát 
úvah ve stanovisku poradce. Na straně 21 se uvádí, že bylo dosaženo mimořádného zisku 
v podnicích zahraničních vlastníků a v podnicích, které jsou součástí veřejného sektoru. Zajímalo 
by ho, proč tomu tak je. Pokračuje rozevírání nůžek mezi podniky v odlišném vlastnictví, hrají 
například svou roli daně? Dále se ptá, zda pozorování ze strany 23, že jediná část obchodní 
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bilance v přebytku je obchod se stroji, lze označit za trend. Dotazuje se na vývoj cen potravin, to 
je položka, která je obtížně prognózovatelná. Stojí si SMS za úvahou o krátkodobé volatilitě 
v tomto cenovém segmentu i přesto, že v tisku se hovoří o poklesu cen v potravinářství? V SZ 
chybí úvaha o zvýšení nájemného v roce 2007, poslední razantní změna nájemného překvapila, 
poukazuje na zkušenost z roku 1996 jako možné vodítko pro úvahy o problému. SMS filtruje 
destilovanou vodu, aby nalezla inflační rizika a toto je možná potenciální inflační riziko, protože 
růst nájmů může být pro domácnosti překvapením. Dotazuje se sekce bankovních obchodů (dále 
SBO) na stávající kurzový vývoj. Jedná se o typický vánoční vývoj charakterizovaný nízkou 
likviditou? Poslední dotaz směřuje k platební bilanci. Reflektují trhy změny ve struktuře platební 
bilance? Od SMS by rád obdržel informaci, zda objem vyplacených dividend v ČR relativně 
k objemu přímých zahraničních investic je srovnatelný s objemem dividend vyplacených 
Polskem a Maďarskem, které mají srovnatelný objem přímých zahraničních investic na hlavu.  
Odpověď SMS: Měnověpolitické doporučení je založeno na posouzení rizik ve vztahu k trajektorii 
sazeb z říjnové prognózy. Protiinflační rizika neznamenají, že by mělo dojít ke snížení sazeb, ale 
ke zpomalení zvyšování, což je v souladu s očekáváním trhů. Přesnou odpověď na nové nastavení 
sazeb dá až lednová prognóza. Během debaty o měnověpolitickém doporučení v rámci SMS nikdo 
snížení sazeb nenavrhl mimo jiné také z komunikačních důvodů, ale komentář guvernéra do 
diskuze jako argument nevstoupil. Hlavním problémem stávajícího aparátu je kurzová rovnice. 
Odchylku predikce od dat prozatím SMS nevnímá jako dlouhodobý problém. Cílem bylo spíše  
zdůraznit, že se nejedná  o pouhý šum, protože vzniklé reziduum bude muset být v rámci lednové 
prognózy vysvětleno. SMS bere poznámku o mechanickém pojetí měnověpolitického doporučení 
jako námět k zamyšlení o budoucí podobě textu.  
Kurzový vývoj je v souladu s očekáváním analytiků, ale nemá fundamentální oporu ve vývoji 
platební bilance. Deficit musel být profinancován přílivem kapitálu přes bankovní sektor. Deficit 
není velký, měl by vést zhruba ke stabilitě kurzu. Hlavní problém, který je v prognóze, je rozdíl 
mezi očekáváním trhů a kurzem konzistentním s inflačním cílem. Analytici na rozdíl od modelu 
nepředpokládají plnění inflačního cíle, tento obrázek je velmi těžké dostat v rámci modelově 
konzistentní prognózy. Očekávání analytiků mohla být ovlivněna zveřejněním úvahy ČNB  o 
možném budoucím snížení inflačního cíle. 
Odpověď SBO: Potvrzuje, že kurzový vývoj v období vánoc je netypický. Finanční rok hedge 
fondů končí v listopadu,  v prosinci již nejsou aktivní. Totéž platí o obchodnících, kteří mají 
splněny své budgety. Proto má koncem roku jako každoročně trh nízkou likviditu a i malé částky 
způsobí větší pohyby – letos ve směru posilování koruny. Z pohledu vyplacených dividend je 
důležité, zda dochází k jejich konverzi. Například ČSOB dividendy nekonvertovala. Důležité také 
je, zda jsou konverze rozprostřeny v průběhu celého roku. To je například strategie ČS. 
Hedgovací horizont exportérů se opravdu prodlužuje. Je otázka, kdy tento vliv narazí na hranu. 
S rostoucím počtem zájemců o hedgování proti posilování koruny bude koruna i dále posilovat, 
trh nebude mít důvod měnit náhled na korunu. V příštím roce nebude mít koruna důvod ke 
korekci, pokud nedojde k externímu šoku. Trh opravdu není znepokojen platební bilancí. 
Exportéři nemají importéry jako protistranu v plném rozsahu, protože v posledních letech je 
obchodní bilance v přebytku.  
Odpověď SMS: Dualita v ekonomickém vývoji se spíše zužuje. Samostatnou kapitolou jsou 
podniky spoluvlastněné státem, kterým monopol a vývoj světových cen umožňuje dosahovat 
mimořádných zisků. Lepší  subbilance strojů ve srovnání s ostatními subbilancemi v obchodní 
bilanci je trendem, novým jevem je zpomalení zlepšování subbilance strojů. Agrární komora 
zveřejnila odhad růstu cen potravin kolem 5%, což není v souladu s očekáváním SMS. Prognóza 
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předpokládá zrychlování růstu potravin na 2-3% po očištění o daně. Realita jde zatím opačným 
směrem, i když vývoj cen hlavních komodit je v souladu s očekáváním SMS. Růst nájemného 
v roce 2007 byl již v prognóze zapracován. Protože nejsou zatím známy odchylky od scénáře, 
nejsou rizika v prosincové SZ explicitně diskutována. Analýza dividend ve vztahu k přímým 
zahraničním  investicím v rámci regionu  bude předložena. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Komentáře bude ladit vánočně, i když protiinflační rizika prognózy 
jsou oproti listopadové SZ vyšší. K prosincové SZ má stejné stanovisko jako k listopadové, proto 
ho nebude detailněji opakovat.  Domnívá se, že pokud by nastala obdobná kumulace rizik 
prognózy opačným (tj. inflačním) směrem, SMS by nedoporučovala ponechání sazeb, ale 
doporučovala by jejich zvýšení. Navíc by zřejmě došlo k diskuzi, zda zvýšit o 0,25 či 0,5 
procentního bodu. Dotazuje se, zda SMS vůbec diskutovala alternativu snížení sazeb a 
komunikační strategii, která by se musela vyrovnat s – podle jeho názoru nešťastným – zvýšením 
sazeb na podzim. Komunikace spojená se zvýšením byla založena na tom, že sazby ještě dále 
porostou. Kdyby se přitom tehdy hledala protiinflační rizika stejně pečlivě jako dnes inflační 
rizika, tak by žádné zvýšení nebylo navrženo. Proto dnes považuje komentář k jednoročnímu 
PRIBORu za nekorektní, SMS komentář o zvýšení opřela o průměr za čtvrtletí, ve kterém SMS 
svými podklady očekávání vyšších sazeb sama vyvolala. Citáty z prosincové SZ nedávají silnou 
oporu návrhu ponechat sazby na stávající úrovni, např.: „rizika nižší inflace jsou v kratším 
výhledu znatelnější, bilance rizik je vychýlena protiinflačním směrem více než v listopadové SZ, 
predikce inflace z října má tudíž významná protiinflační rizika i v delším horizontu“. Tyto 
komentáře anticipoval již minule, kdy se dotazoval, jak dlouho bude trvat, než SMS přehodnotí 
svůj „jestřábí“ postoj. Jediné proinflační riziko, které se v prosinci podařilo nalézt, je také 
relativní. Optimistický pohled na růst v eurozóně se zcela netýká Německa, které je naším 
významným obchodním partnerem. Dotazuje se, zda si SMS umí představit prezentaci své 
projekce kurzového vývoje před analytiky, jejichž predikce jsou pro konec roku 2007 odlišné. Ptá 
se, o kolik by byla prognóza inflace korigována dolů, pokud by kurzový vývoj SMS byl nahrazen 
předpokladem silnější koruny, jak ji vidí pro příští rok analytici.      
Odpověď SMS: Skutečně je to tak, že optimismus v eurozóně nelze vztáhnout na Německo, kde se 
očekává negativní dopad změn daní. Nicméně to je zohledněno v prognóze. Pesimismus ohledně 
vývoje v Německu se ale zmírňuje, proto prosincová SZ hovoří o proinflačním riziku. Odpověď 
na dotaz o kurzu a o měnověpolitickém doporučení byla spojena s odpovědí na předchozí dotaz.  
 
Vrchní ředitel Holman: Mnohé už bylo řečeno. SZ vyhodnocuje  změnu rozložení rizik kolem 
říjnové inflační prognózy. Zarážející je, že SMS vyhodnocuje protiinflační kumulaci rizik jako 
dlouhodobou záležitost. To by mohlo znamenat, že model používaný pro prognózu je určitým 
způsobem vychýlený a že pokud budeme modelu důvěřovat a přidržíme se implicitní trajektorie 
úrokových sazeb, která je v modelu rostoucí, bude docházet k podstřelování cíle. Druhou 
variantou je, že modelu věřit nebudeme a pak budou situační zprávy opakovaně konstatovat 
kumulaci protiinflačních rizik. Může SMS toto dilema okomentovat? Dále by se rád zastavil u 
problému odlišnosti prognóz kurzu SMS a analytiků. Poslední vývoj kurzu dává za pravdu spíše 
analytikům než ČNB. Dotazuje se, zda si SMS stojí ze predikcí kurzu. S tím zřejmě souvisí i 
rozdílnost v predikci inflace. Ve srovnání s ostatními institucemi má ČNB nejvyšší prognózu 
inflace, je to realistické? Na straně 20 je zmíněno vyšší než očekávané snížení míry úspor. Ptá se, 
zda toto snížení souvisí s nízkými úrokovými sazbami nebo zda svou roli hrají i jiné faktory. 
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Například v procesu konvergence mohou české domácnosti napodobovat spotřební chování 
domácností v rozvinutých ekonomikách. 
Odpověď SMS: Pokles míry úspor je trendový pohyb v posledních osmi letech a ten  je   částečně 
způsoben procesem konvergence. Cyklický pohled je zamlžen častými revizemi dat, proto není 
možné přesně oddělit cyklickou a trendovou složku. Míra úspor je navíc také residuální položkou. 
Odpověď na dotaz o kurzu byla spojena s odpovědí na předchozí dotazy.     
 
Vrchní ředitel Hampl: Začne technickými komentáři. Požaduje, aby v grafu GRIP byl v příštích 
situačních zprávách znázorněn bod, který shrne rizika prognózy do jednoho místa. Ptá se, proč je 
v přehledových tabulkách zaznamenáván indikátor míry nezaměstnanosti očištěný o tzv. 
nedosažitelné osoby na trhu práce. Není si jistý, zda tento indikátor má dodatečnou vypovídací 
schopnost, protože osoby nedosažitelné nemusí být nutně osoby, které jsou zaměstnatelné. Co se 
týče obecnějších věcí, není si jistý velikostí inflačního impulzu vyvolaného fiskálem. Prezentace 
sice zmírnila interpretaci v SZ, ale stále se zdá, jako bychom  očekávali zlepšení fiskálního 
výhledu. Osobně je dost skeptický, v současnosti neexistuje ani nabídka ani poptávka po 
zlepšování fiskálního výhledu ve dvouletém horizontu. Jako třetí se ze strany bankovní rady vrací 
k odchylce inflace od prognózy, která je v SZ interpretována jako důsledek kumulace 
protiinflačních rizik i v delším horizontu, nikoli jako důsledek krátkodobé volatility inflace. 
Největší odchylka je u cen potravin. Dotazuje se, zda v segmentu cen potravin má SMS nějaký 
systémový problém a zdá má nějaký silný názor na to, jak ceny potravin predikovat do budoucna. 
Na závěr se ptá, zda vývoj Beveridgeovy křivky odráží pouze cyklické změny nebo jsou tam i 
strukturální faktory.  
Odpověď SMS: Indikátory míry nezaměstnanosti mohou být používány paralelně, rozdíl mezi 
nimi je konstantní. Očištěný indikátor je politicky populárnější, protože dává nižší číslo. Je 
možno se dívat pouze na headline číslo. Beveridgeova křivka i sledování toků na trhu práce 
signalizuje především cyklické změny. Žádné významné strukturální změny na trhu práce se 
neudály. Fiskální vývoj v roce 2008 již byl na bankovní radě diskutován. Protože se tento námět 
vrací, je to možná důvod pro vytvoření alternativy v rámci lednové SZ v podobě prodloužení 
trendů z roku 2007. Odchylky mezi cenami potravin a očekáváním SMS nejsou systémovým 
problémem prognózy. V říjnové prognóze byl růst cen potravin korigován expertně směrem dolů, 
protože výrazné zrychlení jejich růstu ve 3. čtvrtletí bylo vyhodnoceno jako jednorázový výkyv. 
V realitě však byly ceny potraviny ještě nižší než říjnové prognóza. Technicky není problém 
výslednou bilanci rizik do grafu GRIP dát. SMS to nedělala, aby vyhodnocení rizik nebylo příliš 
mechanické, protože vedle simulací zachycených GRIP je nutno brát v úvahu i další informace. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Vrací se k tématu kurzového předpokladu prognózy. Prognóza vychází 
z aktuální hodnoty kurzu a dále je kurz endogenní, což vede k předpokladu stability nebo 
mírného znehodnocení kurzu. Historické ohlédnutí ukazuje, že model nezohledňuje zpět hledící 
vývoj kurzu. Kurz v minulosti posiloval. Dotazuje se, zda není možné pro potřeby prognózy 
omezit endogenitu kurzu a pracovat s alternativním předpokladem, například převzít očekávání 
analytiků. V grafu GRIP je fiskál vyhodnocen jako téměř neutrální (riziko prognózy). Přitom je 
rozdíl mezi prognózovanou a pozorovanou spotřebou vlády téměř pět procentních bodů. 
Dotazuje se, zda to znamená, že GRIP není korektním zobrazením rizik nebo že SMS nevěří 
údajům o spotřebě vlády. Dále se ptá, jak SMS vysvětluje historicky nízkou míru úspor 
domácností, která se nyní přiblížila dvěma  procentům, a jak v tomto kontextu pohlížet na růst 
spotřebitelských úvěrů. Má SMS k dispozici nějakou analýzu na toto téma? Z čeho domácnosti 
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financují růst spotřeby a má to nějaké dopady do oblasti finanční stability, jak to bylo naznačeno 
ve stanovisku poradce? Dotazuje se, zda existuje  strop spotřebních úvěrů z hlediska struktury 
rozdělení příjmů domácností. Česká ekonomika není zcela srovnatelná s rozvinutými 
ekonomikami, jedním z rozdílů je například absence střední vrstvy. V této souvislosti by bylo 
dobré mít k dispozici rozbor struktury příjmů obyvatelstva a úvahu o udržitelnosti stávajícího 
vývoje (tj. pokles míry úspor, růst spotřebitelských úvěrů) z pohledu zachování finanční stability 
v situaci ochlazení ekonomického růstu. Dále se ptá, zda SMS považuje kurzový vývoj za 
udržitelný vzhledem k vývoji platební bilance s ohledem na položku ostatní kapitál, konkrétně 
položku bankovní kapitál. Osobně v přílivu bankovního kapitálu vidí velké riziko. Zatímco toky 
portfoliových investic odpovídají  úrokovému diferenciálu, bankovní kapitál si půjčuje za účelem 
profinancování odlivu portfoliových investic za vyšší úroky v cizině – a to je výhodné pouze za 
předpokladu zhodnocování koruny. V okamžiku obratu kurzového vývoje bude bankovní kapitál 
velmi zranitelný. Rizika v oblasti platební bilance mohou být vnímána jako proinflační. Dotazuje 
se SBO, jak vidí kurzové riziko v kontextu rozsahu hedgování. Podle dostupných informací se 80 
procent exportérů hedguje s horizontem 2-3 let: Můžeme říci, že tento vyšší rozsah hedgování 
bude zpomalovat zhodnocování koruny?  Doporučuje, aby obdobný typ úvah byl obsažen 
v příštích SZ. Dále se ptá na vývoj peněžního agregátu M2. M2 roste 10 procenty, což SMS 
neidentifikuje jako inflační riziko vzhledem k růstu HDP a inflaci. Kolik by musela M2 růst, aby 
SMS označila peněžní zásobu při použití modelu poptávky za inflační riziko? Osobně považuje 
10 procent za relativně vysoké tempo růstu. Dotazuje se, zda může SMS blíže specifikovat 
dopady sociální reformy zmíněné v textu SZ.  
Odpověď SMS: Spotřeba vlády není vzhledem k tomu, že je reziduální položkou v rámci 
národních účtů, spolehlivým indikátorem pro výpočet fiskálního impulzu. Navíc proti spotřebě 
vlády stojí investice veřejného sektoru, které aktuálně míří  opačným směrem než spotřeba vlády. 
Stávající GRIP proto pohled na fiskál nemění. Navíc spotřeba vlády je součástí zveřejněných dat 
o HDP za 3. čtvrtletí, která  se v grafu GRIP promítají do bodu počátečních podmínek. Úvaha o 
vývoji zadlužení podle příjmových kategorií v sektoru domácností byla prezentována 
v červencové SZ a bude v případě zájmu bankovní rady součástí lednové SZ. Poptávkový model 
pro M2 je nová věc, která byla poprvé zařazena do červencové SZ. Metodologie je převzata 
z ECB, je spojena s velkou nejistotou a prozatím se nepodařilo najít statisticky signifikantní vztah 
peněžního vývoje k budoucímu vývoji inflace. Z toho plyne jistá obezřetnost při vyhodnocování 
potenciálních inflačních rizik. Jedno číslo zatím na základě této metodologie nelze vyslovit. Lze 
říci, že M2 je lepší předstihový indikátor pro HDP než pro inflaci.  
 
Guvernér Tůma: Upozorňuje, že kumulace protiinflačních rizik musí být vztahována k říjnové 
prognóze a k říjnové implicitní trajektorii úrokových sazeb, která byla rostoucí. Proto není možné 
vyvozovat z kumulace rizik potřebu snížit sazby. Dotazuje se na hodnocení vývoje efektivního 
kurzu. Informace o relativně pomalém posilování koruny ve srovnání s ostatními regionálními 
měnami, jejichž rychlejší posilování kompenzuje při výpočtu efektivního kurzu posilování 
koruny k euru, je nová. Není koncentrace na euro v takové situaci zavádějící, neměli bychom se 
dívat více na efektivní kurz? 
Odpověď SMS: Efektivní kurz by měl odrážet vztah české ekonomiky k vnějšku. Vývoj kurzu 
koruny k euru ale také obsahuje zajímavou informaci. Ukazuje na zpomalující se zhodnocování. 
Efektivní kurz i platební bilance naznačují, že koruna by v budoucnu už nemusela tolik 
zhodnocovat. Efektivní kurz lépe zachycuje komparativní výhodu ve vztahu k regionální 
konkurenci.   
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Vrchní ředitel Řežábek: Reaguje na předchozí komentář. Ke zvýšení došlo mezi dvěma 
velkými situačními zprávami, tedy v době, kdy rizika byla také – jako dnes - vztahována 
k předchozí prognóze. Takže symetrii je možné najít.  
 
Viceguvernér Singer:  Vrací se k otázce úrokového diferenciálu. Má-li efektivní kurz  větší 
vypovídací schopnost než kurz k euru, jak naznačil pan guvernér, pak je možné, že  v modelu 
chybí úrokový diferenciál ve vztahu k okolním zemím. Kurzová rovnice by mohla být v tomto 
smyslu modifikována. Model nezohledňuje skutečnost, že zhodnocení koruny k euru nedopadá 
na exportéry silněji, protože dochází zároveň k rychlejšímu zhodnocování regionálních měn.                
Odpověď SMS: Model zatím nepracuje s efektivní úrokovou paritou, protože je obtížné sehnat 
údaje o budoucím vývoji všech potřebných údajů, takže nízké sazby v ČR by v modelu mohly 
tlačit na ještě výraznější oslabování kurzu koruny. 
 
Viceguvernér Singer: Domnívá se, že Consensus Forecast by mohl obsahovat všechny potřebné 
informace. 
Odpověď SMS: Pokud jsou všechna data k dispozici, pak je možné model pozměnit. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Upozorňuje, že máme problém s jednou rovnicí a bude-li jich pět, 
budeme se potýkat místo s jedním  s pěti oscilujícími a nemalými reziduály. 
 
Viceguvernér Singer: Modifikace rovnice by mohla reziduály snížit. 
Odpověď SMS: Není zřejmé, že zahrnutí regionálních sazeb reziduály sníží, Maďarsko zvýšilo 
sazby výrazně. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: To je velmi technická debata. Podstatné je držet se klíčových údajů. 
Inflace je srovnatelná s eurozónou, růst je mnohem vyšší. Jak se toto promítá do úvah o kurzu? 
Navíc zde bylo zmíněno, že analytici mají jiná očekávání kurzového vývoje proto, že neočekávají 
naplnění inflačního cíle. To ale neznamená, že se analytici mýlí, v minulosti přece inflační cíl 
často skutečně naplněn nebyl – byl podstřelován.  
 
Guvernér Tůma: Reakcí SMS bylo spíše myšleno, že ČNB je při tvorbě prognózy vázána 
modelem. Je to spíše metodologická debata o výši cíle.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.   Uzavřené jednání bankovní rady 

Viceguvernér Niedermayer:  Rozhodování dnes není složité. Situace totiž není neobvyklá. 
Dobře jsme odhadli ekonomický růst, ale inflace je viditelně nižší a bude nižší, protože se 
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změnily předpoklady. Zdá se, že SMS se přiklání k tomu, že poslední dva měsíce nejsou šum, ale 
něco relevantního pro lednovou prognózu. Nová data o zaměstnanosti ve službách dávají 
intuitivnější výsledek než předchozí. Fiskální vývoj je hodně špatné východisko pro příští rok. 
Nízké mzdy nejsou překvapivé, předpokládá, že zaměstnavatelé budou při vyjednáváních 
používat silnou korunu jako argument pro mírnější nárůst. Vývoj kurzu není v souladu s platební 
bilancí, ale tržní očekávání jsou v souladu s posílením. I kdyby se očekávání naplnila, tak se 
prognóza příliš měnit nebude, protože pracujeme s pass-through ve výši jedné třetiny. Musíme se 
zamyslet, jak pracovat s kurzem v rámci prognózy. Kdyby byl kurz exogenizován a sladěn 
s očekáváním analytiků, dojde k narušení transmise v modelu, bude chybět vazba sazeb na kurz a 
model bude muset být dotlumen, aby sazby nebyly příliš volatilní. Jako vhodnější se jeví 
používat kurzové alternativy a formovat rozhodnutí na základě „kurzového tunelu“. Chápe, že 
SMS nenavrhuje snížení sazeb. Podotýká, že každý člen bankovní rady to ale navrhnout může. 
Osobně takový návrh neučiní, ekonomika roste rychle a navíc protiinflační rizika vztahuje 
k implikované trajektorii sazeb z října. 
 
Viceguvernér Singer: Měnová transmise je tlumena na mnoha mezičláncích – počínaje cenami 
výrobců a konče cenami spotřebitelskými – a toto ještě neumíme dobře reflektovat. Za zajímavé 
v tomto kontextu například považuje, že daň z cigaret se do cen stále plně nepromítla. Na základě 
stávající zkušenosti je již možno formulovat hypotézu, že konvergující ekonomiky jsou možná 
více odolnější vůči inflačním šokům, než jsme se domnívali. Příkladem je kromě české i polská 
ekonomika, která se nevyznačuje kvalitní fiskální politikou, přesto rychle roste a má nízkou 
inflaci. Příčiny lze hledat ve zvýšeném konkurenčním prostředí, systematickém posilování kurzu 
a zásadním vlivu soukromého sektoru na tvorbu mezd. Proto nepozorujeme v ekonomice silnější 
inflačně-poptávkový tlak, ačkoli se ekonomika pohybuje delší dobu ve fázi ekonomického 
oživení. Svou roli sehrává také vývoj rozpočtu, který zatím nevyslal výrazný fiskální impulz. Ve 
stávající situaci lze ale nalézt argumenty proti snížení. Na základě vlastních zkušeností 
s fungováním finančních trhů usuzuje (a SBO tento názor potvrdila),  že stávající kurzový vývoj 
je třeba vyhodnocovat opatrně vzhledem  k vlivu vánočního období. Změna sazeb by mohla mít 
v tomto období nízké likvidity velmi specifické implikace. Umí si představit, že deregulace 
nájemného přinese určité inflační překvapení s většími dopady, protože nájemné je vlastně 
univerzální cena. Klíčová je otázka komunikace. Neumí si představit, že po komentářích, které 
byly učiněny v předchozích týdnech, by došlo ke snížení sazeb. Dnešní komunikace by již ale 
neměla být založena na  předpokladu rostoucí trajektorie sazeb. Pokud se neobjeví výrazné 
inflační riziko, které se nyní špatně identifikuje, bude trajektorie sazeb stabilní, pokud se potvrdí 
očekávání posilování kurzu, může dojít i k protisměrnému pohybu sazeb.                            
 
Guvernér Tůma: V obdobném duchu byla již komunikace vedena na listopadové prezentaci.  
 
Vrchní ředitel Řežábek: Primárním tématem diskuze musí být cíl stanovený zákonem. Tím je 
cenová stabilita, která není současným vývojem narušena. Inflace je na úrovni Evropské unie, 
pomineme-li poslední měsíc, ve kterém je naše inflace pod inflací Evropské unie. Při dřívější 
diskuzi na uzavřeném měnověpolitickém jednání mi byla položena otázka, zda budu doporučovat 
stejně smířlivý postup při kumulaci rizik na protiinflační straně jako jsem doporučoval při 
kumulaci rizik na inflační straně. Odpověď tehdy zněla, že reakce budou symetrické. Nyní jsme 
v situaci, kdy jsou rizika kumulována na protiinflační straně a jeho doporučení je symetrické, tj. 
sazby ponechat na stávající výši. Pro udržení cenové stability není optimální neustále měnit 
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sazby, proto dnes nenavrhuje změnu sazeb. Druhým tématem je podpora hospodářské politiky 
vlády. Implicitním cílem vlády je konvergovat k zemím Evropské unie. Nyní je náš růst vyšší, 
což zaručuje reálnou konvergenci, inflace je přibližně stejná, takže kurz je jediným možným 
vyrovnávacím  mechanizmem pro ceny  a mzdy. Tento trend lze označit za protiinflační riziko. 
Proinflační rizika nebude destilovat. Diskuze o růstu cen potravin není příliš relevantní, protože 
zde sehrává svou roli také změna kvality. Závěrem této úvahy je ponechat nyní sazby 
nezměněny.        
 
Vrchní ředitel Holman: Inflační rizika se kumulují na protiinflační straně a SMS tuto kumulaci 
vidí jako dlouhodobou záležitost. Snížení sazeb by bylo logickou reakcí na takovýto vývoj. 
Z ohledem na předchozí rozhodnutí a komunikaci o implicitní rostoucí trajektorii sazeb si ale 
snížení sazeb lze obtížně představit. Komunikace by ale již na předpokladu rostoucí trajektorie 
neměla být postavena. Naopak je třeba začít zdůrazňovat, že je před námi období stability sazeb.  
 
Viceguvernér Singer:  S možností změn oběma směry.       
 
Vrchní ředitel Holman: SMS by měla mít lepší analýzu příčin zhodnocení koruny. Víme sice, 
že  fundamentální příčinou je konvergence české ekonomiky k eurozóně, ale kdybychom lépe 
znali příčiny, mohli bychom lépe odhadnout budoucí vývoj. Analýza struktury platební bilance 
by mohla napomoci. Jsou-li například hlavním zdrojem přílivu kapitálu přímé zahraniční 
investice, mohou být kapitálové toky méně citlivé na úrokový diferenciál. Zdá se, že exportéři, 
kteří se zajišťují oproti očekávanému zhodnocování koruny, vytvářejí zajišťovacími transakcemi 
další kanál, který převádí očekávání na skutečné zhodnocování koruny. SMS uvádí, že 
oslabování dolaru povede exportéry ropy ke zvýšení cen. Mají exportéři ropy opravdu takovou 
sílu, aby mohli ovlivnit ceny ropy? Analýza, kterou připravili poradci,  ukazuje, že reálné 
úrokové sazby ex post z dlouhodobých úvěrů na bydlení nad pět let byly u nás vyšší než 
v zemích eurozóny, teprve před půl rokem se dostaly na nižší hladinu o půl procentního bodu. 
Reálné úrokové sazby ex post z dlouhodobých úvěrů nefinančních podniků jsou pod úrovní 
eurozóny teprve rok a sazby z dlouhodobých spotřebitelských úvěrů jsou výrazně nad eurozónou. 
Je to – s výjimkou spotřebitelských úvěrů - kontraintuitivní, protože reálné sazby by měly být 
vzhledem k nižšímu relativnímu podílu kapitálu na jednotku práce nad eurozónou.   
 
Vrchní ředitel Hampl:  Jsme v situaci, kdy dochází ke kumulaci protiinflačních rizik, k jejich 
sčítání, ne-li dokonce multiplikaci. Naopak dochází k tlumení inflačních faktorů, o jejich 
odeznívání bude možno opravdu hovořit, až se bude situace opakovat po několik měsíců. 
Tlumení je způsobeno tzv. globálním outsourcingem, který nezasahuje jen střední a východní 
Evropu, ale celou Evropu a i část světa. Jedná se o tlak na to, aby se produkovaly levně ty statky, 
které jsou obsaženy ve spotřebitelském koši, a růst bohatství se projevoval v jiných položkách, 
než které představuje spotřebitelský koš. To je věc, kterou ČNB již komunikovala. Dnešní debata 
se soustředila na aktuální čísla spíše než na inflační vývoj v horizontu nejúčinnější transmise. To 
podtrhuje závažnost součtu protiinflačních a odeznívání proinflačních rizik a zvyšuje váhu 
lednové prognózy. Nechce dělat žádné silné závěry. Čekání na potenciální   inflační rizika se 
může ukázat jako čekání na Godota. Otázka kredibility inflačního cíle, která byla zmíněna ve 
stanovisku poradce, je důležitá. Mnohé bude záviset na schopnosti ČNB přesvědčit veřejnost, že 
cíl je věrohodný. To, zda má ČNB soustředit svou komunikaci na přizpůsobení očekávání 
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inflačnímu cíli či zda má přizpůsobit inflační cíl očekáváním, bude ještě předmětem diskuze. 
Ztotožňuje se s návrhem ponechat sazby na stávající úrovni.   
 
Vrchní ředitel Tomšík: Nikdo z nás se zřejmě nemůže ztotožnit s říjnovou prognózou. To je 
realita. Jednou z příčin problémů je odchylka kurzu od kurzové rovnice. Při přípravě lednové 
prognózy by bylo dobré pracovat s alternativním kurzovým scénářem nebo exogenizovat 
kurzovou rovnici. Pro bankovní radu není příjemné, je-li prognóza opakovaně vychýlená. 
Důležitá je otázka komunikace. Obával se toho, že kumulace rizik na protiinflační straně povede 
k návrhu snížit sazby. Proto se snažil vytvořit seznam proinflačních rizik, který by mohl podpořit 
návrh ponechat sazby na stávající výši. Ačkoli ve stanovisku poradce bylo řečeno, že nevidí 
výrazné inflační tlaky, nalezl devět faktorů, které by mohly vyvážit rozložení rizik kolem 
prognózy a usnadnit komunikaci. Hospodaření podniků ukazuje, že pro ně není kurz problém, na 
rozdíl od modelu, pro který kurz problém je. Deregulace nájmů bude v průměru 20%, ale v Praze 
to bude mnohem více. V roce 2007 vzrostou ceny elektřiny.Spotřebitelské úvěry mohou být do 
budoucna problém. Fiskální výhled ukazuje jasný fiskální impulz. Vývoj platební bilance není 
úplně bez rizika, což může být důvod pro oslabení kurzu. Růst daní bude působit proinflačně. 
Růst v Evropské unii bude působit proinflačně. Růst M2 je dost vysoký na to, aby byl inflačním 
rizikem. Tyto faktory mohou posloužit k volnějšímu přechodu od rétoriky zaměřené na 
zvyšování sazeb ke komunikaci budoucí stability.  
 
Guvernér Tůma: Navazuje na diskuzi o kurzu. Koruna má v současnosti tendenci ke 
zhodnocování. Na jednu stranu tato tendence podporuje očekávání dalšího zhodnocování, na 
druhou stranu ale zvyšuje riziko znehodnocení. Úrokový diferenciál nezabírá zřejmě dostatečně. 
Rostoucí délka horizontu zajišťovacích kontraktů exportérů vytváří gap, který se roluje a odsouvá 
korekci kurzu v čase. Kdykoli koruna trochu oslabí, exportéři se znovu zajistí. Běžný účet bude 
mít  letos dvakrát větší deficit než vloni a to by také mohlo ovlivnit očekávání, i když běžný účet 
není zapracován přímo v modelu. Rizika v souvislosti s vývojem kurzu vidí jako oboustranná, a 
tak by také bylo vhodné začít komunikovat.  Klíčová bude lednová prognóza.  Bankovní rada by 
měla aktivně participovat na její tvorbě ve všech fázích, aby předešla opakování situace při 
projednávání říjnové prognózy, kdy se mírně vymezovala proti prognóze ihned po jejím vzniku. 
Aktivnější participace zvýší pravděpodobnost, že se bankovní rada s prognózou bude 
identifikovat. Dále reaguje na srovnání českých reálných sazeb s reálnými sazbami v zahraničí. U 
takových srovnání je na místě určitá obezřetnost, srovnání cen shodných produktů může dát jiné 
výsledky než srovnání sazeb, které mohou být počítány jinou  metodologií. Proto se většinou 
používá pro účely srovnání sazby na money market. Tato srovnání ukazují, že již dva roky jsou 
české reálné sazby nižší než v zahraničí.      
 
Viceguvernér Singer: S potěšením konstatuje, že stabilita v instituci je zachována, protože se 
vrátilo téma Godota, které bylo v loňském roce důkladně diskutováno. Totéž platí o tématu 
dovezené deflace, které bylo opuštěno a pak opět oživeno. Reaguje na výčet devíti inflačních 
faktorů. U některých z devíti bodů nevidí jejich inflační vliv. Vývoj podniků je spíše protiinflační 
faktor, protože dobré výsledky ukazují, že se sem vyplácí investovat, a to povede k posilování 
kurzu. Bude se zvyšovat úroveň konkurence a  objem kapitálu na hlavu.  Ceny elektřiny jsou 
jednoznačně určovány monopolem, síla vytvořeného dohlížejícího úřadu je v tomto směru stejná 
jako byla síla oddělení na ministerstvu. Skeptické výroky o neúčinnosti oddělení dohlížejícího 
úřadu od ministerstva se potvrzují. Růst Evropské unie vnímá také jako proinflační faktor, pokud 
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by byl optimista ohledně prognostického modelu, řekl by dokonce, že růst může oživit roli 
úrokového diferenciálu v modelu. Růst M2 považuje za relevantní informaci, ale korelace na 
inflaci je zatím slabá.   
 
Viceguvernér Niedermayer: Některé věci jako víno a whisky se s věkem zlepšují, to bohužel 
neplatí o říjnové prognóze, která je nyní již úplně mrtvá. Zasáhly do ní faktory, o kterých jsme 
nemohli vědět, zhodnocení kurzu nemohl nikdo předpokládat. Pak tam jsou ale faktory, které 
bude třeba diskutovat, a to je především inflační bias, který se kumuluje.  Za téma k diskuzi 
naopak nepovažuje stávající odchylku inflace od prognózy, protože po dvou měsících není ještě 
možné s jistotou říci, že jde o trend nižší inflace. Připojuje se k názoru, že efekt globalizace tlačí 
ceny dolů, je ale obtížné ho odhadnout a také odhadnout dobu jeho trvání. Hlásí se k seznamu 
devíti inflačních faktorů. Upozorňuje ale, že růst cen elektřiny nemohou regulátoři ovlivnit, 
protože rostou ceny silové elektřiny, která není regulovaná. Hospodaření podniků vidí také do 
určité míry jako inflační signál, protože budou moci růst mzdy a poptávka podniků po 
investicích.    
 
Vrchní ředitel Tomšík:  Ano, proto je to inflační faktor a také proto, že se bude zvyšovat 
poptávka.  
 
Viceguvernér Singer: To nemusí být inflační faktor, produktivita roste rychleji než mzdy a to již 
delší dobu.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Nehrozí ale riziko deflační spirály. V lednu budeme stejně 
v diskuzi o tom, jak a kdy se do cen promítnou dopady rychlého růstu ekonomiky, přestože 
empirie zatím promítání do inflace nepotvrzuje. K této otázce se opakovaně vracíme a vracíme se 
také k historickým prognózám, které dobře vystihovaly body obratu.  
 
Vrchní ředitel Hampl:  K cenám energií se budeme vracet. Regulace odvětví opravdu není 
silná.  
Faktorem stlačujícím inflaci budou ceny potravin. Intuitivně necítí důvod, proč by ceny potravin  
měly růst vzhledem k tlakům plynoucím ze zvyšující se konkurence  a rozšíření Evropské unie na 
východ.  
 
Vrchní ředitel Řežábek: Nebude se již vracet k prognóze. Za podstatné považuje, že bankovní 
rada reaguje asymetricky na inflační a protiinflační rizika, na což upozorňoval již v září. 
Z pohledu horizontu měnové politiky by bylo optimální reagovat na nové informace opatrněji 
v obou směrech. Kdyby měly být více diskutovány inflační faktory, tak je třeba upozornit také na 
protiinflační faktor. Nikdo na západ od Aše a na jih od Znojma nedovolí exportérům zvednout 
ceny. Zahraniční vlastníci kontrolují také výrobní ceny. Konkurence mezi zeměmi Evropské  
unie je velká, Rakousko přetahuje výrobu z Itálie, uvažuje se také o přistoupení Turecka. Pokud 
se týče cen ropy, tam se situace také mění. Dochází k otevírání nových ropovodů, hledají se nové 
technologie, což může vést k tlaku na pokles cen ropy. Znovu proto doporučuje reagovat na nové 
informace opatrněji oběma směry. 
 
Vrchní ředitel Tomšík:  Podporuje to, že když budou pokračovat investice do kapitálu, bude to 
protiinflační. Investice ale podpoří i poptávkovou stranu a půjde to do inflace.  
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Viceguvernér Niedermayer:  Dojde k nákupu pozemků, výstavbě nových hal, budou najmuti 
noví dělníci. 
 
Viceguvernér Singer: Stále to nevidí jako inflační faktor. Investice jsou většinou dovážené, 
výstavba zvýší ceny aktiv, které nejsou zahrnuty v cílovaném indexu, noví dělníci budou 
importováni z východních zemí. Kurzový kanál je zkušenostně nejsilnější.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Problémem může být mít 2,5% sazby při 6% růstu.  
 
Viceguvernér Singer: Problémem by bylo, kdyby byly hospodářské výsledky podniků špatné a 
rostly mzdy, což byla situace v polovině devadesátých let.  
 
 
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. Hampl  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 
Vrch. řed. Tomšík  hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
   
 
 
IV.   Úkoly  
Nebyly uloženy. 
 
 
V.   Rozhodnutí 
Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně ponechat limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 2,50 %.  
 
 
Zapsala: Kateřina Šmídková, poradce bankovní rady  


