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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 1. března 2007 
 
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. Diskuse navazující na prezentaci 2. situační zprávy 
  
Viceguvernér Niedermayer: Otevírá diskusi dotazem na strukturu spotřebitelského koše. Uvádí, 
že tzv. konstantní váhy nejsou příliš užitečné a táže se, zda posun ve struktuře koše, který vyplývá 
z tzv. přepočtených vah odpovídá „zdravému rozumu“, respektive zda-li existuje možnost chyby 
statistického úřadu při zjišťování struktury spotřebitelského koše.  
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Změna struktury spotřebitelského koše celkem 
odpovídá „zdravému rozumu“. Je logické, že domácnosti reagují substitučním efektem, a tudíž 
relativně roste reálný objem nakoupených statků, jejichž ceny klesají, k objemu nakoupených 
statků, jejichž ceny dlouhodobě rostou rychleji, než je průměr inflace. Je logické, že pokud ceny 
aut nebo obuvi klesají, tak si spotřebitelé kupují auta nebo boty častěji. Potom váha těchto 
položek v koši nemusí klesat úměrně tomu, jak klesá jejich cena. Současně působí také důchodové 
efekty spočívající v přesunu spotřeby od nezbytných statků typu energie k luxusním statkům typu 
spotřební elektronika s rostoucím bohatstvím spotřebitelů. To však neznamená, že by spotřeba 
těchto nezbytných statků v čase klesala, nicméně roste pomaleji, než spotřeba jiných věcí, a tím 
dochází ke snižování její váhy. Za změnami struktury koše však stojí také určité věci 
technologického charakteru. Ceny některých statků typu digitální fotoaparáty, plazmové televize 
nebo počítače v čase z technologických důvodů klesají a tím se samozřejmě stávají dostupnější 
pro širší skupiny obyvatelstva a jejich váha ve spotřebním koši narůstá. Další vliv je odrazem 
konvergenčního procesu, v jehož důsledku dochází ke zvýšení váhy položek jako například 
finanční a telekomunikační služby, a to i přes jejich rostoucí ceny. Celkově je proto možno 
hodnotit změnu koše jako logickou a odrážející změny v ekonomice, které odpovídají ekonomické 
logice. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Včetně poklesu váhy bydlení? Toto je pro mne položka s podivným 
pohybem. 
Odpověď SMS: Došlo pouze k relativnímu poklesu této položky, nikoli poklesu absolutnímu. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Ne, položka bydlení poklesla absolutně o 4 p.b. Přepočtená váha 
bydlení ve starém koši byla 29 % a v novém je pouze 25 %. V tomto případě opravdu došlo k 
velkému posunu směrem dolů. 
Odpověď SMS: Ano, znamená to, že váha klesla. Neznamená to však, že by spotřebitelé 
spotřebovávali například méně elektřiny. Změna nového přepočteného koše k lednu 2007 oproti 
starému přepočtenému koši v prosinci 2006 zachycuje celkový posun této položky za posledních 
pět let. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Starým košem jsme se dostali na to, že podíl nákladů na bydlení byl 
29 %. Novým košem říkáme, že je to jen 25 %, což můžeme považovat za kontra intuitivní. 
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Odpověď SMS: Původní koš předpokládal, že váha je 24 % (před přepočtením) a v novém koši je 
tato váha 25 %. Posun od 24 % k 29 % (přepočtené váhy) zohlednil jen pozorovaný rychlejší růst 
cen bydlení vůči průměrné inflaci. Pokud by reálná spotřeba bydlení rostla stejně rychle jako 
celková spotřeba domácností, nominální váha by se měnila úměrně vývoji cen a dosáhla by 
zmiňovaných 29 %. Posun pouze k 25% váze znamená, že reálná spotřeba bydlení rostla za 
uplynulých pět let pomaleji než celková reálná spotřeba. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Předpokládal by, že s růstem disponibilního důchodu se jeho větší 
část věnuje právě na bydlení. Pravděpodobně to však souvisí s výpočtem imputovaného 
nájemného, které by mělo odrážet skutečnost stále většího počtu domácností splácejících 
hypotéku. 
Odpověď SMS: Imputované nájemné je nadále odvozováno z úhrad v družstevních bytech. Nové 
bydlení tam není reflektováno. Na druhou stranu způsob výpočtu imputovaného nájemného 
s pomocí splátek hypoték by vnášel do inflace přímé efekty změny úrokových sazeb, což by bylo 
pro potřeby měnové politiky potřeba očišťovat. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Dále se dotazuje, zda statistický úřad již používal novou strukturu 
spotřebitelského koše v průběhu uplynulého roku, a má tudíž k dispozici bazický index za 
posledních dvanáct měsíců. 
Odpověď SMS: Bazické indexy CPI za minulý rok na novém spotřebitelském koši má ČSÚ 
k dispozici, nejsou však oficiálně publikovány. 
 
Viceguvernér Singer: Pokud by pokračoval pokles cen akcií na jednotlivých trzích, a tím došlo 
k obecnému zvýšení averze k riziku, což by znamenalo globální poptávkový šok a tlak na oslabení 
měny, jak by SMS vnímala vliv těchto faktorů směrem k domácí inflaci? Jednalo by se o pro- nebo 
protiinflační riziko? 
Odpověď SMS: Nárůst rizikové averze vůči regionu a depreciace kurzu by byl spíše proinflační 
faktor, protože přímé působení slabšího kurzu by převážilo dopady nižší poptávky. Pokud by 
současně došlo k poklesu cen energií, bylo by možné uvažovat o převážení směrem 
k protiinflačnímu riziku. Zkušenost je nicméně taková, že přímý kurzový kanál působí nejrychleji 
a nejsilněji. 
 
Viceguvernér Singer: Dále se dotazuje na vliv vývoje směnných relací na růst HDP a na důvody 
v situační zprávě zmíněného zhoršení obchodní bilance. 
Odpověď SMS: Určitě došlo k tomu, že zatímco v nedávné minulosti se směnné relace po nějakou 
dobu zhoršovaly (zejména díky růstu cen ropy), nyní jsme zpět v situaci, ve které jsme byli před 
nárůstem cen energií, a kdy se směnné relace zlepšovaly. Zlepšování čistého exportu ve stálých 
cenách tak bylo mnohem nižší než jeho zlepšování v běžných cenách. HDP ve stálých cenách 
proto rostl pomaleji. Nicméně v prognóze toto explicitně nevystupuje a HDP určitě poroste 
pomaleji než ukazatel hrubého národního disponibilního důchodu. Ukazatel HDP je však 
dostačující pro zachycení inflačních tlaků z reálné ekonomiky. 
V současnosti by mělo docházet ke zlepšování obchodní bilance. Mimo jiné také z důvodu 
zlepšujících se směnných relací. Současně ale bude docházet ke zhoršování čistých exportů. Čistý 
export tak za čtvrté čtvrtletí 2006 bude nejspíše horší, než jsme čekali, zatímco obchodní bilance 
se bude zlepšovat. 
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Viceguvernér Singer: Uvádí, že se mu zdá, jako by se SMS ještě zcela nesmířila se změnou 
struktury spotřebitelského koše a tak trochu polemizuje, že bude inflaci cílovat jinak. Nicméně je 
jasné, že cílujeme oficiální inflaci. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Dotazuje se na budoucí vývoj struktury spotřebitelského koše a to 
v souvislosti s rozdílem mezi domácím CPI a HCPI. Je možné říci, zda již konvergence mezi CPI a 
HICP skončila nebo ne? Zmiňuje, že rozdíl mezi CPI a HICP je důležitý z hlediska budoucího 
vstupu do EMU. 
Odpověď SMS: Od poloviny roku 2003 opravdu existuje systematický rozdíl mezi HICP a CPI 
(HICP byl níže než CPI) a tento rozdíl měl dokonce po určitou dobu tendenci narůstat. Nyní 
došlo ke změně a CPI byl v lednu dokonce o 0,1 p.b. níže než HICP. K této změně však nedošlo 
jenom v lednu, protože již v prosinci bylo patrné snížení rozdílu mezi CPI a HICP. Sblížení obou 
inflací tak nelze jednoduše přisoudit pouze změně struktury spotřebitelského koše. Do jaké míry 
změna struktury spotřebitelského koše vedla ke sblížení obou indexů je nyní obtížné hodnotit a 
SMS to vnímá jako námět na podrobnější analýzu. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: V této souvislosti se také táže na možné revize koše HICP ze strany 
Eurostatu. 
Odpověď SMS: Eurostat připravuje jak standardní revizi, která se provádí každých pět let, tak 
připravuje revizi metodickou, která by měla vést ke sjednocení HICP a národních CPI. Největší 
rozdíl je nezahrnutí imputovaného nájemného do HICP. Prozatím však nebylo dosaženo shody. 
Je však potřeba si uvědomit, že HICP neznamená použití nějakého evropského koše, ale používá 
se domácí koš očištěný o výdaje nerezidentů a imputované nájemné. Struktura HICP se tak 
změnila podobně jako struktura CPI. 
 
Vrchní ředitel Holman: První dotaz směřuje ke konzistenci záporného čísla pro úroveň čistého 
exportu uvedeného v situační zprávě s kladnými výsledky obchodní bilance a bilance služeb. 
Odpověď SMS: Čistý export je vyjádřen ve stálých cenách 2000. Je stále v záporu. Zlepšení 
obchodní bilance prospěly kladné změny směnných relací. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Bude příspěvek čistého exportu k růstu HDP negativní? Znamená to, že 
snížíme prognózu růstu HDP? 
Odpověď SMS: Prognóza počítala s mírně kladným příspěvkem čistých exportů ve čtvrtém 
čtvrtletí a je možné, že příspěvek nakonec bude negativní. Není však zcela jisté, zda dojde 
automaticky ke snížení růstu HDP oproti prognóze. Situační zpráva zároveň avizuje, že by 
naopak mohla rychleji růst domácí poptávka, a to jak ve spotřebě, tak v investicích. 
 
Vrchní ředitel Holman: Dále se táže na implikace vyššího růstu peněžní zásoby, než je odhad 
růstu poptávky po penězích, pro střednědobá proinflační rizika. 
Odpověď SMS: Publikované číslo růstu peněžní zásoby za leden ukázalo, že růst peněžní zásoby 
trvale zrychluje a aktuálně se pohybuje mírně nad 10 %. Propočty peněžního převisu a peněžní 
mezery jsou aktualizovány na čtvrtletní bázi. Poslední (lednové) výpočty peněžního převisu 
ukazují na nepřítomnost inflačních tlaků. Působení peněžní mezery vycházelo spíše neutrálně. 
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Výpočty budou aktualizovány v dubnu a lze očekávat, že vyšší než očekávaný růst peněžní zásoby 
se promítne do signalizace vyšších střednědobých inflačních tlaků. 
 
Vrchní ředitel Holman: Žádá podrobnější analýzu vývoje struktury financování domácích úvěrů, 
zejména podniků, s ohledem na fungování transmisního mechanismu měnové politiky. Analýza by 
měla zahrnovat také hodnocení podílu přímého a nepřímého „cross-border lending“ a jeho vliv na 
transmisní mechanizmus. A konečně také přenos změn krátkodobých úrokových sazeb do sazeb 
úvěrů. 
Odpověď SMS: Bere jako námět na detailnější analýzu. 
 
Vrchní ředitel Holman: Situační zpráva zmiňuje pokračující zájem o aktiva rozvíjejících se trhů a 
příliv peněz z fondů EU jako důvod pro budoucí posilování kurzu. Jakým způsobem je toto 
zohledněno při analýzách vývoje kurzu? 
Odpověď SMS: Názory uvedené v části situační zprávy, ze které je citováno, jsou názory 
analytiků uvedené v rámci šetření „Očekávaní finančního trhu“. Nejde tedy o názory SMS. SMS 
si nemyslí, že rizikem pro posílení kurzu je příliv peněz z fondů EU, protože většina těchto peněz 
jde přes účty v ČNB a nemají proto přímý kurzový dopad. Pokračujícím zájmem o aktiva 
rozvíjejících se trhů je podle SMS myšlen regionální sentiment a říká to pouze tolik, že pokud 
budou posilovat okolní měny, tak pravděpodobně bude posilovat také koruna. Nicméně 
opakujeme, že se nejedná o názory SMS. 
 
Vrchní ředitel Holman: Zmiňuje očekávaný vývoj regulovaných cen, kde SMS dlouhodobě 
očekává jejich rychlejší růst ve srovnání se zbytkem spotřebitelského koše. On sám se domnívá, že 
regulované ceny porostou rychleji již jenom přibližně dva roky a táže se, proč SMS očekává 
dlouhodobě rychlejší růst regulovaných cen. 
Odpověď SMS: Regulované ceny jsou hodně heterogenní skupina. Co se týká cen energií, tak tam 
opravdu ceny kopírují světové ceny energetických surovin a nelze očekávat nějaký dlouhodobý 
růst těchto cen, pokud nebude docházet ke globálnímu růstu cen energií. Na druhou stranu 
součástí regulovaných cen jsou položky jako nájemné, ceny ve zdravotnictví nebo za vzdělání, 
tedy ceny statků, které mají neobchodovatelný charakter a jejichž ceny jsou opravdu 
administrativně určovány a oznamovány s časovým předstihem. Je možno se domnívat, že růst 
cen těchto položek bude ještě nějakou dobu nadprůměrný. 
 
Vrchní ředitel Holman: Zmiňuje, že v části situační zprávy věnované analýze HDP postrádá 
analýzu růstu přidané hodnoty, tak, aby bylo možno provést srovnání vývoje agregátní poptávky a 
nabídky. Dále pak také tradiční členění HDP na jeho jednotlivé výdajové komponenty. 
Odpověď SMS: Podrobnější popis jednotlivých složek HDP není možný. Situační zpráva popisuje 
nové informace a zatím nejsou k dispozici nové údaje o vývoji národních účtů. V současnosti jsou 
k dispozici pouze data o některých předstihových indikátorech. 
 
Vrchní ředitel Holman (v diskuzi o cenách cigaret): Žádá formulační upřesnění pro růst cen 
cigaret, kde situační zpráva uvádí jejich růst o 0,1 p.b., patrně se však má na mysli dopad do 
celkové inflace ve výši 0,1 p.b. 
Odpověď SMS: Ano, jedná se o dopad do inflace ve výši 0,1 p.b. 
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Viceguvernér Niedermayer (v diskuzi o cenách cigaret): Dotazuje se v této souvislosti na 
omezení období, po které mohou výrobci cigaret používat starých cen (předzásobení), přestože již 
došlo k úpravě sazby daně z cigaret a tabákových výrobků. 
Odpověď SMS: Toto období bylo omezeno na šest týdnů a platí již pro aktuální daňovou úpravu 
(březen 2007). Úprava cen (kolků) již byla publikována v cenovém věstníku Ministerstva financí 
a její dopady leze očekávat v inflaci za květen. Toto vše je zachyceno již lednovou prognózou.  
 
Vrchní ředitel Holman: Postrádá zmínku o klesajících jednotkových mezních nákladech 
v protiinflačních faktorech SMS. 
Odpověď SMS: Klesající nominální jednotkové mzdové náklady nejsou uvedeny jako protiinflační 
faktor, protože podobný vývoj byl očekáván lednovou prognózou. Ta očekávala protiinflační 
působení trhu práce skrze negativní mezeru reálných mezd. 
 
Vrchní ředitel Hampl: Zmiňuje nekonzistenci mezi hodnocením dopadu změny spotřebitelského 
koše na lednový vývoj inflace v měnověpolitickém doporučení SMS a v komentáři SMS k lednové 
inflaci. Zatímco doporučení hodnotí tento dopad jako významný, komentář k inflaci jej naopak 
hodnotil jako relativně malý. Z průběhu prezentace SMS má pocit, že spíše platí to první, tedy to, 
co bylo uvedeno v komentáři k lednové inflaci. 
Odpověď SMS: Platí spíše významný dopad. V průběhu zpracování komentáře SMS 
nedisponovala všemi potřebnými údaji pro podrobnou analýzu. 
 
Vrchní ředitel Hampl: Situační zpráva uvádí, že některé položky regulovaných cen (telefonní 
poplatky za pevné linky) byly vyřazeny z tohoto segmentu spotřebitelského koše. Předpokládá, že 
toto vyřazení proběhlo na popud ČNB, protože ta definuje regulované ceny. Proč tedy došlo 
k tomuto přesunu, když telekomunikační úřad pravděpodobně i nadále tyto ceny věcně usměrňuje. 
Odpověď SMS: Důvod je potřeba hledat v privatizaci Českého Telecomu, kdy součástí 
privatizační smlouvy bylo, že nebude dále regulováno hovorné z pevných linek. Tyto fakticky již 
nebyly regulovány na starém koši, ale z metodických důvodů byly až do konce platnosti starého 
koše počítány jako regulované ceny. To, co je označeno za kategorii „regulované“, opravdu 
vzniká na základě dohody ČSÚ a ČNB. Hovorné tak bylo nově zařazeno mezi neregulované ceny 
a ČSÚ současně začal počítat tzv. subindex pro telefonní hovory. Ten mu umožňuje pružněji 
reagovat na změny ve skladbě produktů telekomunikačních firem. 
 
Vrchní ředitel Hampl: Uvádí, že z přehledu kurzových očekávání vyplývá, že trh i nadále 
očekává silnější kurz než ČNB, i když v menším rozsahu než v minulosti. Má SMS nějaký názor 
na tento vývoj? 
Odpověď SMS: Trh patrně neustále čeká apreciaci řádově o 3%, avšak z aktuální hodnoty kurzu. 
Respektive možná dochází také k mírné korekci očekávaného tempa apreciace. Posun současné 
hladiny však zřejmě hraje rozhodující úlohu, byť posun patrně není zcela proporcionální. 
V tabulce kurzových očekávání jsou výsledky dvou rozdílných šetření. IOFT (domácí analytici), 
které stále očekává na horizontu jednoho roku silnější hladinu kurzu a Foreign Exchange 
Consensus Forecast, který je již velmi blízko prognóze ČNB. 
 
Vrchní ředitel Hampl: V reakci uvádí, že také do Foreign Exchange Consensus Forecast 
přispívají domácí analytici. 
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Vrchní ředitel Hampl: Dále zmiňuje možnou nekonzistenci v očekáváních Consensus Forecast. 
Očekávání vyššího růstu v eurozóně je doprovázeno poklesem očekávané inflace, což by 
implikovalo očekávání rychlejšího růstu potenciálu. Zároveň jsou však očekávány vyšší sazby, což 
se nezdá příliš konzistentní. 
Odpověď SMS: Určitá konzistence mezi snížením očekávaného růstu inflace a zvýšením 
očekávaného růstu HDP může být dána odezníváním negativních nabídkových šoků. Současně 
stejným směrem působí dosavadní malý vliv zvýšení sazby DPH na vývoj inflace v Německu. 
Nekonzistence může pramenit z růstu očekávaných sazeb, což patrně odráží rétoriku ECB, která 
vyplývá také z pozorovaného růstu peněžní zásoby. Vliv nižší očekávané zahraniční inflace na 
importní ceny by neměl být nijak silný, neboť pro účely prognózy byl dopad zvýšení sazby DPH 
v Německu očišťován. 
 
Vrchní ředitel Hampl: Je SMS skutečně překvapena vylepšením čistých exportů v USA, když 
kurz dolaru až do začátku prosince oslaboval? Vylepšení čistých exportů se potom jeví spíše jako 
logické než jako překvapivé. 
Odpověď SMS: Mezi vývojem kurzu dolaru a vývojem čistého exportu neexistuje v případě USA 
žádná silná vazba. Většina amerického dovozu vzniká v rámci off-shore kapacit, takže není ani 
vykázána jako dovoz. Pokud tedy vznikl nějaký dodatečný vývoz, nemusel se promítnout do vývoje 
kurzu, stejně jako se v předchozích obdobích do vývoje kurzu nepromítaly změny dovozu. Kurzem 
dolaru hýbou jiné faktory než obchodní bilance USA. 
 
Vrchní ředitel Hampl (v diskuzi o úrokovém diferenciálu): Dále zmiňuje, že situační zpráva na 
jednom místě uvádí, že úrokový diferenciál koruna-euro se snížil až na -1,4 p.b., nicméně na jiném 
místě graf ukazuje, že to bylo maximálně -1,1 nebo -1,2 p.b. Co tedy platí? 
Odpověď SMS: Na jedné straně se komentuje extrém z počátku února, zatímco v onom druhém 
grafu se komentuje dosavadní průměr za první čtvrtletí.  
 
Vrchní ředitel Hampl (v diskuzi o úrokovém diferenciálu): Ovšem graf je postaven na denních 
datech, nikoli průměrech, a denní data žádný extrém -1,4 p.b. neukazují. 
Odpověď SMS: Bude vyjasněno následně e-mailem. 
 
Vrchní ředitel Hampl: Na svém minulém jednání k měnové politice bankovní rada diskutovala 
také ceny aktiv, což se promítlo až do Zápisu z jednání bankovní rady a tyto diskuze probíhaly 
určitě také v minulosti. Ptá se proto, zda se SMS domnívá, že by ceny aktiv měly být součástí 
reakční funkce centrální banky, a zda-li se SMS touto otázkou někdy v minulosti zabývala. 
Odpověď SMS: Na otázku reakce měnové politiky na změnu v cenách aktiv neexistuje 
jednoznačná odpověď. SMS se tímto problémem prozatím explicitně nezabývala. Stávající praxe 
velkých centrálních bank je taková, že v reakčních funkcích jejích modelů ceny aktiv nejsou 
obsaženy.  
 
Vrchní ředitel Tomšík (v diskuzi o změně spotřebitelského koše): Za nejdůležitější považuje 
dopad nové struktury spotřebitelského koše na prognózu. Zmiňuje, že SMS připravila dobrou 
analýzu toho, jak by změna koše ovlivnila vývoj minulé inflace. Jaký je potom názor SMS na 
dopady změny spotřebitelského koše na lednovou prognózu inflace? Ptá se, zda by se prognóza 
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systematicky posunula na celém svém horizontu, anebo zda-li by došlo k nějaké změně jejího 
sklonu. V této souvislosti také uvádí, že očekávaný rozdíl mezi celkovou a tzv. měnověpolitickou 
inflací byl na horizontu měnové politiky kolem 1 p.b. Jak změna spotřebitelského koše ovlivní 
tento rozdíl? Dá se očekávat jeho rozšíření nebo zůstane stejný? 
Odpověď SMS: V rámci dopadů změny struktury spotřebitelského koše na prognózu inflace bude 
směrem nahoru působit zvýšení váhy cigaret. Dopad nepřímých daní do inflace tak bude vyšší. 
Toto bude částečně kompenzovat nižší inflaci ve zbytku koše. Rozdíl mezi celkovou inflací a 
měnověpoliticky relevantní inflací se tedy pravděpodobně ještě více otevře. 
 
Viceguvernér Singer (v diskuzi o změně spotřebitelského koše): Bude celková inflace ceteris 
paribus nižší nebo vyšší. 
Odpověď SMS: Celková inflace bude nižší, pokud nedojde k nečekané změně ve struktuře 
cenového pohybu. Pokud bychom sestavovali lednovou prognózu při znalosti současných vah, 
celková inflace by byla nižší, ale ne tak výrazně jako měnověpoliticky relevantní inflace. Rozdíl 
by byl způsoben zvýšením váhy cigaret. 
 
Vrchní ředitel Tomšík (v diskuzi o změně spotřebitelského koše): Došlo by k posunu podél 
celého horizontu prognózy nebo by došlo k změně sklonu na některých místech? Například snížení 
inflace na krátkém horizontu by mohlo být následováno přestřelením na dlouhém konci. 
Odpověď SMS: Z toho hlediska by fungovala železná logika nepodmíněné prognózy a na delším 
konci by se prognóza opět pohybovala kolem inflačního cíle. To by však vyžadovalo uvolněnější 
měnovou politiku a tedy nižší sazby a slabší kurz. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Jaká je zkušenost se změnou spotřebitelského koše z období před pěti 
lety? Došlo tehdy také ke snížení inflace měřené CPI? Pokud ano, jak dlouho tento vliv trval? 
Odpověď SMS: ČSÚ samozřejmě starý a nový koš vždy přemůstkovává tak, aby v časové řadě 
nedošlo k viditelnému zlomu. Proto stejně jako před pěti lety nebyl, ani nyní nebude, vidět 
v časové řadě žádný zjevný zlom. Před pěti lety byl dopad také v řádu dvou nebo tří desetin 
procentního bodu směrem dolů. Tehdy však nebyly provedeny tak podrobné analýzy a historická 
řada inflace nebyla přepočítána pomocí nového koše. Tehdy byla výměna koše revolučnější 
z hlediska výměny položek. 
Současnou změnu koše však nelze považovat za kosmetickou. Z hlediska úprav predikčního 
aparátu to bude znamenat rozsáhlé změny. Bude potřeba projít jednotlivé modelové rovnice a 
upravit váhy v jednotlivých složkách „modelové“ inflace. Zcela jistě se změna koše promítne do 
odhadu rovnovážných reálných sazeb a rovnovážné reálné apreciace. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Jak se potom tyto změny promítnou do nového modelu G3, který je 
postaven na „úrovních“ nikoliv na „změnách“? 
Odpověď SMS: Jde spíše o kontrolu kalibrace modelu, pokud například váha obchodovatelných 
položek v korigované inflace bude nyní ve srovnání s minulostí vyšší. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Je toto možno provést do doby zpracování dubnové prognózy? 
Odpověď SMS: To není zcela jisté. Po případné překalibraci modelu je totiž potřeba znovu ověřit 
jeho vlastnosti a predikční schopnosti. Nelze jen jednoduše změnit pár čísel. Samozřejmě bude 
snaha stihnout do dubna maximum prací. 
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Vrchní ředitel Tomšík: Zmiňuje, že došlo také ke změně koše PPI, která je jen okrajově zmíněna 
situační zprávou. Reakce finančních trhů na nově zveřejněné číslo o meziměsíčním růstu PPI, které 
bylo hodnoceno jako nejvyšší za posledních šest a půl let, nicméně dokázala zvrátit pokles FRA 
způsobený nižším než očekávaným vývojem CPI. Jaký je názor SMS na vývoj PPI, protože tento 
poměrně silně ovlivnil chování finančního trhu. 
Odpověď SMS: Lednová hodnota PPI nebyla pro SMS překvapivá. Analytici byli možná jen 
zaskočeni změnou v cenách uhlí, která však nebyla nijak výjimečná a byla do značné míry 
způsobena efektem základny. Změny ve váhách koše PPI nesignalizují žádnou výraznou změnu. 
 
Vrchní ředitel Tomšík (v diskuzi o financování investic v korunách): Uvádí, že SMS identifikuje 
kurz jako proinflační riziko, které SMS současně relativizuje použitím očekávání finančního trhu 
ohledně jeho dalšího posilování. V této souvislosti se ptá, do jaké míry opravdu probíhá 
vypůjčování v českých korunách pro financování investic v jiných měnách. Je s tímto spojeno 
nějaké riziko a implikace pro vývoj kurzu? Zmiňuje, že lednová prognóza byla postavena na 
silnějším kurzu kolem 27,50 korun za euro. Následně v průběhu ledna a února všechny regionální 
měny oslabily, nicméně po nějaké době s výjimkou české koruny opět posílily. Je tedy možné toto 
vysvětlit pomocí financování v českých korunách? Pozorujeme toto ve vývoji platební bilance? 
Odpověď sekce bankovních obchodů (dále jen SBO): Financování investic v korunách opravdu 
na trhu probíhá a ve vývoji kurzu se projevuje. Důkazem je pozorování relativní stability kurzu 
v okamžiku regionálního pohybu měn našeho regionu, případně dokonce mírně protisměrný 
pohyb. Reakce kurzu koruny potom přichází se zpožděním. Toto je typickým projevem likvidace 
pozic financovaných z české koruny. Technicky se však tyto operace provádějí především na 
forwardech a proto budou asi jen velmi obtížně pozorovatelné v platební bilanci. 
Odpověď SMS: Platební bilance opravdu nedokáže zachytit podobné pohyby kapitálu. 
 
Vrchní ředitel Tomšík (v diskuzi o financování investic v korunách):  Lze očekávat další tlak na 
oslabení kurzu z tohoto důvodu? 
Odpověď SBO: Z tohoto hlediska je potřeba rozlišovat mezi hodnotou kurzu a pohyby kurzu. 
Pokud je toto financování používáno v rámci regionu, potom regionální pohyby kurzu nemají vliv 
na hodnotu kurzu k měně stojící mimo region. 
 
Vrchní ředitel Tomšík (v diskuzi o portfoliových investicích): V této souvislosti zmiňuje, že dle 
nedávných zjištění jeden bankovní dům nesprávně reportoval portfoliové investice. Tato chyba 
může jít zpět několik let v řádu desítek miliard korun. Pokud bychom toto vše správně odrazili 
v platební bilanci, jednalo by se o signál k vyšší depreciaci kurzu v minulých letech. Přesto kurz 
v tomto období aprecioval. My říkáme, že kurz se choval divně již z pohledu současného stavu 
platební bilance a z pohledu takto upravené platební bilance se potom choval ještě divněji. Co tedy 
je za pozorovanou apreciací kurzu? 
Odpověď SMS: V rámci zveřejnění údajů o platební bilanci za čtvrté čtvrtletí 2006 dojde 
k revizím minulých údajů ve třech oblastech. Jednak budou k dispozici definitivní údaje o 
obchodní bilanci ze strany ČSÚ. Druhá oblast se bude týkat přímých zahraničních investic, kde 
budou k dispozici nové definitivní údaje za rok 2005. Zde bude možno dohledat úvěrové vztahy 
mezi matkou a dcerami. Na základě těchto údajů bude následně změněn odhad na rok 2006. 
Konečně, třetí oblast se týká zmiňované změny nahlášené jednou z bank. Jedná se o nákup 
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podílových listů „matky“ českými rezidenty. Operace sahají až do roku 2002, kdy se jedná o 
objem asi 12 miliard korun. V posledních dvou letech se jedná o objem asi 10 miliard ročně, 
který je poměrně rovnoměrně rozložen mezi jednotlivá čtvrtletí. Oprava se tedy bude týkat odlivu 
portfoliových investic. V platební bilanci to bude začleněno proti chybám. 
 
Viceguvernér Niedermayer (v diskuzi o portfoliových investicích):  Podobný problém může 
existovat také u ostatních bank, protože prodej podílových listů „matky“ nabízí snad každá banka. 
Každopádně je potřeba se na toto podívat. 
 
Vrchní ředitel Tomšík (v diskuzi o portfoliových investicích): Přestože se jedná o tlak směrem 
ke slabšímu kurzu, kurz evidentně posiloval. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Dále uvádí, že ze statistiky zjišťování zaměstnanosti ve stavebnictví (v 
rámci VŠPS) vyplývá, že zaměstnanost se zjišťuje pouze v bytových domech a nikoliv 
v ubytovnách. Zároveň je pravděpodobné, že zahraniční pracovníci bydlí spíše na ubytovnách. 
Podhodnocení počtu zaměstnaných osob by mohlo vést k nadhodnocení růstu produktivity a ve 
svém důsledku k nadhodnocení tempa růstu produktu neakcelerujícího inflaci. Toto by mohlo 
představovat velké riziko. 
Odpověď SMS: Zmíněné by nemělo představovat velké riziko pro odhad potenciálního produktu. 
Chyba vznikne směrem dolů v zaměstnanosti a zároveň směrem nahoru v produktivitě. Možná 
vzniká chyba z hlediska rozložení růstu mezi produktivitu a zaměstnanost, nemělo by ale docházet 
k chybě při odhadu potenciálního produktu. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Tito lidé ale nespadají do nezaměstnanosti. Jedná se přece většinou o 
zahraniční pracovníky. 
Odpověď SMS: Je vykázán nižší růst pracovní síly, než reálně nastává, což se při stejném růstu 
pozorovaného produktu může promítnout do vyššího růstu produktivity. Hlavní metoda odhadu 
inflaci nezrychlujícího produktu navíc vychází z techniky Kalmanova filtru při použití struktury 
jádrového predikčního modelu. Produkční funkce je používána jen jako doplněk. Při výběrovém 
šetření ČSÚ navíc využívá také jiné zdroje pro odhad skutečného počtu zaměstnaných (registrace 
cizinců a podobně), což může tento problém do značné míry eliminovat.       
 
 
 
II.    Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Viceguvernér Niedermayer: Uvádí, že od posledního jednání bankovní rady k měnové politice 
máme dispozici jen dvě nové informace. První je změna spotřebitelského koše, kde je na diskuzi 
jak se k této změně postavit. To, že došlo k růstu podílu tradables nemusí automaticky znamenat 
nižší inflaci, a to zejména v reakci na budoucí kurzový vývoj. Druhá, relevantnější zpráva, je 
poslední vývoj na finančním trhu. Tím má na mysli zhruba měsíční epizodu oslabování kurzu, pro 
kterou nejsou zcela zřejmé důvody. 
V minulosti byla poměrně často zvažována reakce měnové politiky, pokud došlo ke kurzové 
změně podobného rozsahu, avšak mířící opačným směrem. Symetrie je sice potřebná, nicméně 
pozorovaná depreciace kurzu by měla být vnímána v kontextu všeobecného očekávaní jeho další 
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apreciace. Pozorovaná depreciace by z hlediska budoucí inflace začala být relevantní až 
v okamžiku, kdy by dokázala ovlivnit apreciační očekávání. Domnívá se, že současná situace není 
tento případ. Zdrženlivost je proto na místě. 
 
Viceguvernér Singer: Souhlasí, že nový koš může působit protiinflačně. Kurzové riziko pro 
tradables nicméně také vnímá jako relevantní. Po pouhém jednom období si navíc nemůžeme být 
jisti budoucími efekty a za dva až tři měsíce budeme mít k dispozici robustnější výsledky. 
Obecně se zdá, že dochází k vyrovnávání špatných a dobrých zpráv. Mírně nižší inflace je 
kompenzována mírně vyšším růstem cen průmyslových výrobců. Zvýšení poptávky stojí oproti 
rozumnému vývoji mezd. Jednotkové mzdové náklady klesají a příjemnou zprávou je zpomalení 
spotřebitelských úvěrů. 
V oblasti zahraničí se zdá, že ECB má k dispozici ten správný mix údajů, aby mohla přistoupit 
k dalšímu zvýšení sazeb. Sice mírně nižší inflaci, ale zase vyšší ekonomický růst. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Opakuje, že by přivítal podrobnější analýzu spotřebitelského koše pro 
výpočet CPI a HICP. Dále uvádí, že ačkoliv se dnes může zdát, že „není příliš co řešit“, vždy když 
se v minulosti objevilo nějaké inflační riziko, tak se hodnotilo dramaticky, což je patrné také při 
pohledu do minulých Minutes. Měli bychom se proto poučit a vyhnout se příliš „hawkish“ vyznění 
Minutes, jakmile se objeví nějaký krátkodobý proinflační šok. Můžeme si připomenout, jakým 
způsobem se reagovalo v průběhu podzimu 2005 a jak silně „hawkish“ vyznívají tehdejší Minutes a 
jaká je dnešní situace, kdy máme inflaci pod inflačním cílem. V komunikaci bychom proto měli 
spíše zjemňovat, protože jinak můžeme mást finanční trhy. 
 
Vrchní ředitel Holman: Uvádí, že nebýt změny spotřebitelského koše, situační zpráva by byla 
docela fádní, což samozřejmě není chyba, protože pokud se v ekonomice nic neděje, tak ani 
situační zprávy nemusí být dramatické. Domnívá se, že snížení inflace v důsledku změny 
spotřebitelského koše je trvalé a odrazí se v dubnové prognóze. Bankovní rada potom bude stát 
před volbou, zda snížit úrokové sazby nebo inflační cíl. K jedné z těchto variant však bude muset 
přistoupit, protože jinak není možné se s efekty změn spotřebitelského koše vyrovnat. 
Jako problém vnímá způsob jakým je počítáno imputované nájemné, které nedostatečně 
zohledňuje výdaje domácností na splátky hypoték. Jedná se sice o problém ČSÚ, nicméně 
jakékoliv budoucí změny mohou vést k posunům celé trajektorie inflace nahoru nebo dolů, což je 
vážná metodická věc. 
Vyjadřuje nespokojenost se způsobem psaní situačních zpráv, na kterých je příliš patrné psaní 
způsobem „copy and paste“. 
 
Vrchní ředitel Hampl: Připomíná, že poslední (lednové) prohlášení bankovní rady bylo ve smyslu 
existence rizik oběma směry. Únorová situační zpráva potvrzuje platnost tohoto komentáře. 
Naplňují se některá protiinflační rizika jako například nižší ceny ropy a benzínu (byť je jejich dopad 
omezený). Dále přichází technický faktor změny koše. Ten vnímá pravděpodobně trochu jinak než 
většina. Převážením jednou za pět let se z koše odstraní problém nadměrování inflace (Boskin’s 
bias), který se v koši postupně kumuluje a do okamžiku dalšího převážení se tam kumulovat zase 
bude. Nejedná se tedy o systematickou změnu, která by posunovala celou trajektorii inflace dolů. 
V určitém okamžiku jsou pouze vyhlazeny chyby v měření a měřená inflace je přiblížena oné 
skutečné. Dnes je proto chyba nejnižší, a pokud se nějak dramaticky nezmění chování spotřebitelů, 
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chyba bude opět pozvolna narůstat. Jedná se tedy o technický faktor, který sice může mít delší 
protiinflační efekty, ale nevyvozoval by z toho nic víc. 
Z proinflačních rizik zmiňuje aktuální vývoj kurzu, nicméně hodnocení zahraničního vývoje jako 
proinflačního rizika není podle něj zcela jasné. Shrnuje svůj postoj do stejného komentáře jako 
v lednu, s tím, že by však již nemluvil o rizicích deflace. 
Očekává reakci SMS na stanovisko poradce, které se zabývalo možností nadhodnocování 
prognózy inflace z důvodu vychýlení prognózy cen potravin. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Za nejzajímavější považuje informaci, že nová struktura spotřebitelského 
koše posune pravděpodobně prognózu dolů na celém jejím horizontu. Máme nový koš a musíme 
s ním nějakým způsobem pracovat. Druhou klíčovou informací je vývoj kurzu, který je slabší o 
zhruba 3% ve srovnání s předpokladem prognózy. Pokud se však podíváme na očekávání 
analytiků, tak ti stále v horizontu jednoho roku očekávají apreciaci. Proto by ze současné situace 
nečinil příliš silné závěry. 
Jako velmi významnou hodnotí informaci o velmi mírném zvýšení německé inflace v reakci na 
zvýšení tamní sazby DPH o 3 p.b. Tato informace může být pro nás relevantní, pokud také 
v České republice dojde ke zvýšení sazby DPH z 5 na 7%. 
Další důležitá informace je obsažena ve vývoji korigované inflace bez pohonných hmot, kde se 
opět objevila největší odchylka od prognózy. Přestože zde určitě hraje roli změna spotřebitelského 
koše, korigovaná inflace bez pohonných hmot by měla být tou částí spotřebitelského koše, kterou 
umíme prognózovat nejlépe. 
Zmiňuje také pozorovaný růst peněžní zásoby, který přesáhl 10 %, a diskutuje způsob, jakým jsou 
tvrdá data o růstu peněžní zásoby transformována do peněžního převisu v modelu dlouhodobé 
poptávky po penězích. 
Zdá se pravděpodobné, že příspěvek čistého exportu k růstu HDP bude negativní, k čemuž 
přispěje vývoj směnných relací. Přitom se zatím bavíme o posledním čtvrtletí roku 2006, kdy kurz 
byl stále ještě velmi silný a zlepšení směnných relací v tomto období lze připsat jen poklesu cen 
ropy. Vzhledem k oslabení kurzu v prvním čtvrtletí 2007 můžeme očekávat další zlepšení 
směnných relací, a tedy dopad do růstu HDP. SMS sice očekává kompenzaci v podobě rychleji 
rostoucí domácí poptávky, ale je otázka, zda se bude jednat o domácí nebo vládní spotřebu. Pokud 
však dojde k určité korekci vládní spotřeby, můžeme dokonce očekávat korekci prognózy růstu 
HDP, což považuje za poměrně závažné. 
Na závěr zmiňuje stanovisko poradce, které se zabývá prognózou cen potravin. Stanovisko 
poradce se snaží ukázat, že prognóza potravin je dlouhodobě nadhodnocována, přičemž 
v posledním měsíci ceny potravin rostly rychleji, než byla očekávání prognózy. Může se Tomáš 
Holub (ředitel SMS) vyjádřit ke stanovisku poradce? 
 
Tomáš Holub (ředitel SMS): Rozumí stanovisku poradce v tom smyslu, že se snaží ukázat, že 
chyba integrované prognózy SMS nemusí nutně vznikat v jádrovém predikčním modelu, ale může 
vznikat při tvorbě krátkodobé prognózy. Stanovisko nicméně obsahuje jeden myšlenkový skok 
v otázce přebírání krátkodobé prognózy do jádrového predikčního modelu. Integrovaná prognóza 
automaticky přebírá krátkodobou prognózu pouze na jedno čtvrtletí. Několikrát se opravdu stalo, 
že byla přebírána čtvrtletí dvě, nicméně toto se dělo v okamžiku, kdy docházelo k jednorázové 
(atypické) změně v růstu cen potravin, což by mohlo vést k posunu integrované prognózy 
nežádoucím směrem. Standard je však přebírání krátkodobé prognózy na jedno čtvrtletí, kde také 
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podle stanoviska poradce je výchylka poměrně malá. Pokud ji navíc srovnáme s volatilitou cen 
zemědělských výrobců, jejichž meziroční růst kolísá v řádu ± 25 %, tak chyba v řádu 4 p.b. je něco 
menšího než u stabilní časové řady. Nicméně závěr, že by SMS měla analyzovat predikční 
schopnosti krátkodobé prognózy a jádrového predikčního modelu pro jednotlivé subindexy CPI je 
správný a SMS toto plánuje. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Domnívá se, že prognózování cen potravin je pravděpodobně mnohem 
složitějším tématem. Pravděpodobně by bylo potřeba vzít v úvahu také akce intervenčních fondů a 
dotační politiku státního rozpočtu a rozpočtů EU. Pro změnu jejich cen stačí například uvalit 
jednorázová dovozní embarga.  Z důvodu této specifičnosti cen potravin se nedomnívá, že je 
účelné věnovat prognózování cen potravin přehnanou váhu. 
 
Guvernér Tůma: Konstatuje, že od lednového jednání bankovní rady k měnové politice nedošlo 
k žádným výrazným změnám. Rizika prognózy vnímá jako vyrovnaná. Změna spotřebitelské koše 
je na delší diskuzi, totiž zda to znamená pouze dočasné odstranění chyby měření, která se bude 
opět postupně kumulovat, anebo to znamená posun celé trajektorie inflace. Každopádně je namístě 
počkat pár měsíců, abychom se ujistili o skutečném vlivu změny spotřebitelského koše na vývoj 
inflace. Navrhuje, aby SMS vypracovala podrobnější materiál ke způsobu práce s imputovaným 
nájemným ve spotřebitelském koši. 
 
Vrchní ředitel Hampl: Navrhuje, aby SMS vypracovala také podrobnější reakci na stanovisko 
poradce ohledně použití cen zemědělských výrobců jako leading indikátoru při tvorbě krátkodobé 
prognózy inflace. 
 
Viceguvernér Niedermayer: V této souvislosti zmiňuje, zda je potřeba, abychom dokázali určité 
části spotřebitelského koše prognózovat lépe než ostatní. Domnívá se, že centrální banka pracuje 
s inflací jako makroekonomickým fenoménem a není jisté, zda správná cesta k prognóze inflace 
vede přes perfektní schopnost predikovat určitou část spotřebitelského koše, zatímco jiná část 
koše bude predikována velmi špatně. 
Dále uvádí, že úplně nesouhlasí s hodnocením rizik prognózy coby vyrovnaných. Inflace trochu 
spadla, což lze přičíst novému koši, nicméně jinak je pozorovaný vývoj v souladu s prognózou. 
Slabší kurz by však šel vyvážit pouze předpokladem o jeho návratu na předpokládanou hodnotu. 
Pokud by kurz setrval na své současné úrovni, tak představuje intenzivnější proinflační riziko. 
Vzhledem k volatilitě kurzu toto riziko pochopitelně nelze přeceňovat, ale striktně pohledem 
dnešního dne je o 0.3 p.b. nižší inflace převážena o skoro 1 Kč slabším kurzem koruny k euru. 
 
Guvernér Tůma: Kurz však nelze vnímat osamoceně, protože proti němu stojí jiné faktory, jako 
jsou očekávané nižší ceny benzínu a ropy, případně obecně nižší očekávaní zahraniční inflace.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Je rozdíl mezi situací, kdy pouze očekávám nižší ceny benzínu 
(například) a tím, že kurz již oslabil. Proto vnímá pozici již slabšího kurzu a pouze očekávaní 
nižších cen ropy, ne benzínu, jako vychýlené. Kurz již je někde jinde, zatímco například ropa 
pouze může být někde jinde. 
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Vrchní ředitel Řežábek: Nesouhlasí s názorem viceguvernéra Niedermayera a uvádí, že například 
ceny ropy nedávno výrazně poklesly a mohou dále klesat. 
 
Viceguvernér Niedermayer: Pokles cen ropy je však zachycen prognózou a on hodnotí rizika 
prognózy, tedy odchylky současného stavu od jejích předpokladů. Opakuje, že je rozdíl v tom, 
pokud nějaká veličina již je mimo očekávanou hodnotu a tím, pokud pouze očekávám její 
odchýlení. 
 
Vrchní ředitel Holman: Souhlasí s vnímáním rizik prognózy jako vyrovnaných, zejména protože 
změna koše CPI představuje protiinflační riziko. V otázce vývoje kurzu se domnívá, že stále 
existují silná apreciační očekávání pro celý region a že vývoj kurzu koruny je navázán na vývoj 
regionu. Není si úplně jistý, zda SMS plně doceňuje tyto efekty, neboť stále platí, že analytici 
očekávají apreciovanější kurz než prognóza. Z krátkodobé depreciace kurzu by proto nevyvozoval 
silné závěry. Uvádí, že ani existence negativního úrokového diferenciálu nemusí znamenat další 
tlak na depreciaci kurzu, neboť poptávka po koruně je dlouhodobě silná. 
Navrhuje, aby se také více hodnotila minulá rozhodnutí bankovní rady. Například na podzim 2005 
došlo ke zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. a inflace se dnes nachází pod cílem. Můžeme se 
domnívat, že pokud by ke zvýšení sazeb tehdy nedošlo, inflace by byla blíže inflačnímu cíli, a to 
přes existenci většího úrokového diferenciálu. 
V otázce prognózování jednotlivých segmentů spotřebitelského koše považuje za správnou úvahu, 
že některé části lze prognózovat lépe a jiné hůře. Pro prognózu korigované inflace bez pohonných 
hmot je však kritická prognóza kurzu, a ten neumíme dobře prognózovat. 
 
Viceguvernér Singer: Není mu jasné, z čeho vrchní ředitel Hampl vyvodil neexistenci rizika 
deflace, když celková inflace byla opět nižší než očekávaná a navíc se ještě více rozevírají nůžky 
mezi celkovou inflací a měnověpoliticky relevantní inflací. 
 
Vrchní ředitel Hampl: Domnívá se, že ekonomiku, ve které ceny nemovitostí rostou 
dvouciferným číslem, rostou ceny akcií a dluhopisů, nelze označit za deflační. 
 
Viceguvernér Singer: Patrně se neshodují s vrchním ředitelem Hamplem v hodnocení role cen 
aktiv pro posouzení deflační situace. Každopádně se však domnívá, že měnověpoliticky relevantní 
inflace bude níže, než prognóza očekávala. 
Z hlediska celkového hodnocení situace je asi indiferentní mezi hodnocením rizik jako velmi mírně 
proinflačních nebo vyrovnaných. 
Domnívá se, že rozhodnutí bankovní rady z podzimu 2005 bylo zcela v pořádku. Za pozitivní 
považuje, že se prognóza inflace nyní asi shora přiblíží k inflačnímu cíli a odstraní se tak 
přestřelování cíle způsobené zahrnutím úprav nepřímých daní. 
Souhlasí s vrchním ředitelem Tomšíkem, že se můžeme dočkat překvapení v podobě nižšího růstu 
HDP, což by se mohlo negativně odrazit na očekáváních ekonomických subjektů, které jsou 
poměrně citlivé na údaje o růstu HDP. K úvaze o možném nižším růstu HDP jej směřují také údaje 
o vývoji zisků podniků, které podle jeho názoru minimálně nerostou. 
 
Guvernér Tůma: Nepovažuje změnu spotřebitelského koše ani za pro- ani za protiinflační riziko, 
neboť se jedná o technickou změnu v měření makroekonomického fenoménu inflace. Určitá reakce 
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je pochopitelně na místě, nicméně hodnotit změnu koše jako riziko prognózy, která byla počítána 
na jiném koši, považuje za nekonzistentní. 
 
Vrchní ředitel Hampl: Podle jeho názoru je změnu spotřebitelského koše nutno považovat za 
riziko prognózy, neboť se jedná o informaci, která nebyla dostupná při přípravě prognózy a má 
vliv na budoucí vývoj inflace. Z tohoto úhlu pohledu je to nová věc, která může snížit budoucí 
vývoj inflace, a proto by měla být vnímána jako riziko prognózy. Naproti tomu kurz je mnohem 
volatilnějším rizikem, a proto by s ním mělo být nakládáno zdrženlivě. 
 
Viceguvernér Singer: Také vnímá změnu spotřebitelského koše jako riziko, a to riziko nenaplnění 
inflačního cíle. O změně koše jsme byli informování dopředu a měli jsme s ní proto počítat. 
 
Guvernér Tůma: Nesouhlasí, neboť se domnívá, že inflační cíl byl stanoven pro jiný index 
spotřebitelských cen. Pokud se tento změnil, nebude na to přece měnová politika automaticky 
reagovat změnou sazeb. Existují tři možnosti. Za prvé měnová politika zareaguje snížením sazeb 
tak, aby se inflace dostala zpět do cíle. Za druhé vyhlásí nový inflační cíl snížený o rozdíl indexů. 
Konečně za třetí, neudělá nic, ale bude podstřelovat původní cíl. 
 
Vrchní ředitel Hampl: Čtvrtá možnost je označit změnu koše za výjimku z plnění inflačního cíle. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Vrací se k debatě o kurzu. Souhlasí, že pokud opravdu jednoduše 
odečteme dnešní hodnotu kurzu od předpokladu prognózy, lze to vnímat jako proinflační riziko. 
Za důležité však považuje fundamentální důvody, proč se po lednové depreciaci kurz nevrátil zpět 
k apreciačnímu trendu. Uvádí, že některé podniky již začaly zveřejňovat výši dividend určených 
k výplatě a zdá se, že ty budou vyšší. Konečně, bylo již zmíněno, že analytici stále očekávají 
posílení kurzu. To znamená, že nevnímají současný stav jako nějaký fundamentální a stále 
očekávají nastartování další apreciace. 
 
Guvernér Tůma: Jedna z možných hypotéz je, že to co nyní pozorujeme je korekce v minulosti 
příliš posíleného kurzu, o které pochopitelně nevíme, jak dlouho bude trvat. Minulá korekce po 
apreciační periodě v roce 2002 trvala zhruba rok. Předpovědím analytiků nepřikládá přílišnou 
váhu, protože ta jsou podle jeho názoru především vzad hledící. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Delší korekce by pomohla snadněji plnit inflační cíl. 
 
Viceguvernér Singer: Uvádí, že je velmi dobře možné, že nekrytá úroková parita začíná opět 
fungovat. V současné situaci mohl negativní úrokový diferenciál opravdu vést k oslabení kurzu. 
 
Vrchní ředitel Hampl: Zmiňuje, že právě proto věnoval tolik pozornosti diskusi hodnot 
diferenciálu v průběhu prvního čtvrtletí.  
 
 
III.       Závěrečné hlasování: 
 
Guvernér Tůma   hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
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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 zadány. 
 
 
V.        Rozhodnutí 
 
Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB jednomyslně ponechat limitní 
úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace na stávající úrovni 2,5 %.  
 
 
 
Zapsal: Jaromír Hurník, poradce bankovní rady  
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