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Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér L. Niedermayer, viceguvernér M. Singer, vrchní 
ředitel M. Hampl, vrchní ředitel P. Řežábek, vrchní ředitel V. Tomšík. 
 
I.   Diskuze navazující na prezentaci 3. situační zprávy 

Viceguvernér Singer: Dotazuje se, jak velký podíl na poklesu nezaměstnanosti mají příznivé 
klimatické podmínky, resp. jak velký je podíl cyklické složky. SMS by měla být schopna tyto dva 
vlivy odlišit standardními ekonometrickými metodami, protože časové řady jsou již dostatečně 
dlouhé. Pokles je totiž poměrně razantní a bylo by dobré znát příčiny. Žádá o komentář k vývoji 
přímých zahraničních investic (PZI) ve vztahu s předchozími informacemi o očekávaném 
zpomalení přílivu. Domnívá se SMS, že zpomalení přílivu PZI je způsobeno spíše nedostatkem 
volné pracovní síly na domácím trhu práce, nebo spíše konkurencí ze strany nových členských 
zemí EU Bulharska a Rumunska? Upozorňuje, že pasáž věnovaná platební bilanci se obtížně 
interpretuje a není srozumitelná. Pasáž obsahuje řadu údajů bez úvahy o tom, jaké implikace mají 
nové informace pro měnovou politiku. Urguje znovu (již na to upozorňoval v loňském roce) 
vylepšení pasáže. V příloze věnované spotřebitelským úvěrům chybí závěry, které by ukázaly 
relevanci vývoje úvěrů po celkovou spotřebu.   
Odpověď sekce měnové a statistiky (dále jen SMS): Pokles nezaměstnanosti je spíše cyklický, což 
SMS vyvozuje především z vývoje mezery produktu. Odlišení cyklických od klimatických vlivů 
ekonometrickými metodami bere SMS jako námět. PZI se ještě nevyčerpaly, SMS předpokládá 
osmiletou délku cyklu životnosti jedné investice. Slábne ale příliv zcela nových PZI, tzv. na zelené 
louce. Nové PZI jsou většinou směřovány do příhraničních regionů, což signalizuje, že trh práce 
nemusí být úzkým místem. Pasáž věnovaná platební bilanci v malých situačních zprávách 
neposkytuje interpretaci záměrně, je koncipována jako odečet rizik prognózy. Změna stylu je 
možná. Ale platební bilance se popisuje obtížně z definice, navíc malé situační zprávy budou od 
května dle žádosti bankovní rady ještě kratší, takže pro objasnění souvislostí bude ještě menší 
prostor. Relevance úvěrů pro celkovou spotřebu není zatím velká. Odhad vlivu zvýšení zátěže 
splátek na ekonomiku vlivem očekávaného růstu úrokových sazeb je 0,1% HDP. Jde tedy spíše o 
sociální problém než o „macro-prudential“ riziko. 
 
Vrchní ředitel Hampl: Dotazuje se, jak se inflační očekávání finančních trhů změnila po 
oznámení změny inflačního cíle. V horizontu roku 2010 se - dle údajů v situační zprávě - zdá, že 
očekávání poklesla o jednu desetinu procenta, což je řádově méně, než jaká bude změna cíle. Má 
SMS vysvětlení, proč nebyla změna větší – znamená to, že trhy zatím cíli nedůvěřují? Ptá se, zda je 
růst fixních investic do dopravních prostředků o 27% způsoben nějakým mimořádným faktorem. 
Na str. 24-25 se v situační zprávě hovoří o neúplném promítnutí deregulace do nájemného. Jak to 
SMS interpretuje ve vztahu k rizikům prognózy? SMS očekává, že k úplnému promítnutí zřejmě 
nedojde -  zda tomu tak je, může SMS potvrdit svůj odhad, že se jedná o protiinflační riziko 
v řádu 0,2 procentního bodu do celkové inflace? Vnější prostředí vykazuje nesoulad mezi vyšším 
očekávaným růstem a nižší očekávanou inflací, jako kdyby docházelo k vyššímu růstu potenciálu 
eurozóny než v minulosti, což by snižovalo pravděpodobnost zvyšování sazeb ECB. O tomto 
problému se také hovořilo na IRC.  Pokud by tomu tak bylo, jaké by byly implikace pro domácí 
měnovou politiku? Oceňuje, že SMS zohlednila jeho námět, aby bylo v GRIPu znázorněno těžiště 
rizik. Dále oceňuje měnověpolitickou úvahu na téma, jakou inflaci budeme cílovat po snížení cíle. 
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Pokud jsme si na výjezdním zasedání na Sněžníku přiznali, že jsme mírně asymetričtí a cílíme spíše 
pod střed stávajícího cíle než nad něj, tak po vyhlášení cíle pro rok 2010 musíme asymetričtí 
zůstat. Jsme vlastně v situaci, kterou lze nazvat „tyranie statu quo“. Proto může v budoucnu nastat 
následující situace: i když by odchylka predikce inflace od stávajícího cíle vedla k úvaze o snížení 
sazeb, sazby sníženy nebudou právě z důvodu tyranie statu quo. Tříprocentní cíl se vlastně stal 
„stropem“ a už to není střed.     
Odpověď SMS: Pokles očekávání v pozorovaném rozsahu je v souladu s přechodovou trajektorií 
mezi starým a novým cílem. Nový cíl je zatím za horizontem měnové politiky a analytici ho 
začnou více zohledňovat až v dalších letech. SMS chce během sestavování dubnové prognózy 
začít debatu o změně v nastavení modelu, která by umožnila vyhnout se skokové změně cíle 
v modelu. Cíl by se měl měnit postupně. Růst investic do dopravních prostředků byl způsoben 
jednorázovými nákupy v letecké a železniční dopravě.  Růst nájmů realizovaný municipalitami byl 
nižší, protože se konaly komunální volby. SMS očekává, že deregulace se promítnou do nájmů 
v dubnu či červenci, ale ne plně. Vyšší růst HDP a nižší inflaci pozorujeme v celém regionu, není 
to jev pozorovaný pouze v Německu či u nás. Kromě růstu potenciálu sehrává velkou roli i 
nízkoinflační globální prostředí. Evropa si navíc v poslední době vylepšila corporate governance. 
V Německu došlo ke snížení sociálních odvodů ze strany podniků. Změny nepřímých daní se 
nepromítly plně v minulosti ani v ČR. ECB bude sazby zvyšovat nikoli kvůli inflaci - ale kvůli 
přebytku likvidity. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Dotazuje se, zda GRIP v situační zprávě zachycuje rizika po 
zapracování výjimky dopadu daní do inflace či nikoli. Připomíná, že bankovní rada se na výjezdním 
zasedání shodla, že je třeba institut výjimek tak, jak je popsán na straně 9, více komunikovat. Žádá 
o upřesnění, zda vysoký příspěvek nepřímých daní popsaný v legendě odráží stávající nebo 
zamýšlenou politiku vlády. Pokud jde o zamýšlenou politiku, která ještě není realizována, pak jde 
o opětovné asymetrické vyhodnocování inflačních rizik (směrem nahoru) ze strany SMS, na které 
již upozorňoval v minulosti.  Dotazuje se SMS, zda růst v eurozóně, který bude – dle informací 
v situační zprávě – 2,4 %,  vyhodnocuje  SMS opravdu jako silné tempo růstu, proti kterému bude 
ECB bojovat nárůstem sazeb. Samotná ECB totiž v rámci svého celosvětového výhledu 
komentuje spíše celosvětové zpomalení růstu, zejména ve Spojených státech očekává v letošním 
roce zpomalení. V příloze je zajímavě okomentováno, že ve Spojených státech mají domácnosti 
problémy se splácením úvěrů. Upozorňuje, že pro ceny ropy má ECB nižší výhled, než je výhled 
SMS na str. 13, což opět zpochybňuje jedno z inflačních rizik, se kterým SMS operuje.    
Odpověď SMS: Americké domácnosti nemají problémy se splácením úvěrů v celé zemi, týká se to 
pouze méně rozvinutého Jihu, pro který je charakteristická stagnace aktiv a vyšší 
nezaměstnanost. GRIP zohledňuje výjimky, v inflaci to sice není, ale v sazbách ano. Při plném 
zohlednění by sazby byly na stejném místě a inflace by se lišila, ale až na konci horizontu. 
Optimismus ohledně růstového výhledu vychází z toho, že očekávání růstu v eurozóně se zlepšují 
a v USA se nadále očekává hladké přistání, zatímco předchozí prognóza vycházela z toho, že 
dojde k výraznějšímu zpomalení růstu. Jde tedy o relativní hodnocení vůči předpokladům 
prognózy, nikoli absolutní. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Navazuje na diskuzi o deregulaci nájemného. SMS předpokládá, že 
deregulace se do skutečného zvýšení nájemného promítne neúplně a se zpožděním. Dotazuje se, 
s jakým zpožděním SMS počítá. Promítne se v horizontu měnové transmise, protože pak by to 
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bylo významné riziko, nebo později? Upozorňuje, že došlo k posunu interpretace ze strany SMS, 
protože úvaha o neúplném promítnutí takto explicitně dosud komunikována nebyla. Připojuje se 
k dotazu viceguvernéra Singera ohledně poklesu nezaměstnanosti. Jedná se o poměrně razantní 
pokles, který možná není plně vysvětlitelný klimatickými podmínkami. Konstatuje, že analytici 
počítají jen s 4,7-4,8% růstem HDP a žádá SMS, aby rozdíl mezi vyšší prognózou SMS a 
očekáváním analytiků v kontextu klesající nezaměstnanosti okomentovala. Dále žádá o vysvětlení 
aktuálního výrazného rozdílu mezi implikovanými sazbami peněžního trhu a FRA sazbami, jak 
situační zpráva ukazuje na straně 5. Dále se ptá, s jakým dopadem změn nepřímých daní do inflace 
SMS počítá. Úvaha o dopadu by měla zohlednit zkušenost Německa, která ukazuje, že dopad 
nemusí být velký. Ptá se, jaké ponaučení dává o dopadech změn nepřímých daní domácí zkušenost 
z minulosti, kdy také docházelo ke zvyšování nepřímých daní. Není předpoklad o silném 
promítnutí nerealistický? Dále se ptá, proč se SMS při úvahách o budoucím vývoji cen ropy kloní 
ke scénáři pozvolného nárůstu, jak ukazuje strana 13 situační zprávy. Průzkum odhadů analytiků 
firmou Reuters ukazuje, že budoucí ceny ropy by růst nemusely (rozdíl 20% oproti scénáři SMS) a 
že by tedy ceny ropy mohly být protiinflačním rizikem stávající prognózy. Připojuje se tak 
k dotazu vrchního ředitele Řežábka.       
Odpověď SMS: Co se týče dopadů deregulací nájmů, odpověď již byla uvedena výše – 
k opožděnému promítnutí zřejmě z velké části dojde letos v dubnu či červenci, tj. bude ovlivňovat 
inflaci v horizontu měnové politiky. Zbytek promítnutí může nastat až v dalších letech, možná až 
za horizontem prognózy. Tržní odhady ropy z jednotlivých zdrojů se liší. SMS ustoupila od 
přebírání CF, protože předpovědi vývoje cen ropy se naplňovaly poněkud méně než u stávajícího 
zdroje, tj. tržních výhledů. Do situační zprávy dává SMS informace o více zdrojích proto, aby 
dokumentovala rozsah nejistoty. SMS zašle vysvětlení o rozdílu mezi implikovanými a našimi 
sazbami. Rozdíl ale není nic neobvyklého a lze jej pozorovat i u jiných zemí. 
 
Viceguvernér Singer: Upozorňuje, že deregulace se nemusí promítat do růstu nájmů plně také 
proto, že v řadě regionů proběhla rozsáhlá privatizace bytového fondu, a tak se deregulace mohou 
týkat nižšího počtu bytů, než předpokládá SMS. Navrhuje, aby SMS prověřila, zda tomu tak je.  
Odpověď SMS: Prognózovaný dopad do inflace zohledňuje aktuální váhu regulovaného 
nájemného ve spotřebitelském koši. Nejistotou je, jaký podíl na regulovaných bytech stále má 
veřejný sektor. Tento podíl v minulosti jistě klesal vlivem privatizace. SMS se pokusí získat o 
tomto podrobnější informace. 
 
Viceguvernér Niedermayer:  Upozorňuje, že inflační očekávání neklesají mimo jiné i proto, že 
naše vlastní prognóza ukazuje v horizontu transmise inflaci 4%. Dotazuje se, zda mohou být 
deregulace kumulativní, tj. zda se odložené deregulace mohou uskutečnit příští rok.  
Odpověď SMS: Ano, mohou být kumulativní. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Navazuje dotazem, zda má SMS signály, že skutečně dojde k dubnové a 
červencové vlně deregulací - a pokud ano, zda jsou tyto signály zohledněny v prognóze.    
Odpověď SMS: Z pohledu celkové inflace není případná chyba v odhadu počtu bytů, kterých se 
deregulace týká, nijak velká. Všechny dostupné informace – včetně signálů o deregulacích 
v dubnu a červenci - jsou v prognóze zohledněny. Ta vzniká jako nejlepší možná předpověď 
s danými informacemi. 
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Vrchní ředitel Řežábek: Znovu upozorňuje, že GRIP není v souladu s textem, protože 
nezohledňuje plně výjimkování.   
 
Guvernér Tůma: Bude třeba se dohodnout, zda nová prognóza bude zahrnovat vládní reformu.  
Odpověď SMS: Fiskální opatření budou zohledněna pouze v alternativě, neboť dosud neprošla 
legislativním procesem. 
 
Vrchní ředitel Tomšík: Kterou nezveřejníme? 
Odpověď SMS: To je na dohodě. 
 
Viceguvernér Niedermayer:  Nabízí hypotézu, že rozdíl mezi implikovanými a našimi sazbami 
souvisí s rizikovou prémií a likviditou na trhu. Otázkou je, zda očištění implikovaných sazeb o 
rizikovou prémii není příliš agresivní a zda by nebylo lepší zvolit k očištění jinou metodu. 
 
 
II.   Uzavřené jednání bankovní rady 
 
Viceguvernér Singer: Zvyšování sazeb ze strany ECB, naše setrvalá úroveň sazeb a slovní 
intervence ze strany jestřábů naznačující možnost snížení sazeb nás přiblížily situaci, kdy úrokový 
diferenciál dosáhl prahové hodnoty a začíná ovlivňovat trend k posilování kurzu. Nebylo by to 
poprvé, stalo se to v letech 2002 a 1999. Kdyby tomu tak bylo, tak bychom mohli doufat v hladké 
přistání (soft landing). Oslabení nemusí být trvalé, za tři roky bude možná kurz silnější, ale možná 
už za půl roku se může pohybovat na lehce vyšších úrovních. Analytici, kteří se v minulosti ve 
svých prognózách nemýlili a možná předpovídají krátkodobě hladinu kurzu lépe než naše modely, 
očekávají silnější korunu i pro kratší horizont. Druhou dobrou zprávou je, že německý růstový 
výhled začíná být přehodnocován směrem nahoru a inflační směrem dolů, pozvolný růst 
německého sebevědomí je přitom znát z konjunkturních ukazatelů, exportní výkonnosti, 
předsednictví EU a samozřejmě i výsledků německých fotbalistů. Zdůrazňuje, že trh práce se 
možná stává úzkým místem. Z různých stran je slyšet, že se podnikům nedostává potřebná 
pracovní síla. Dokonce i poptávka na trhu padesátníků se dle informací Hospodářských novin 
zvyšuje. Možnost vtahovat Slováky do naší ekonomiky se bude v budoucnosti snižovat, mimo jiné 
také kvůli sílící slovenské konjunktuře. Přitom příliv pracovní síly ze Slovenska byl pro náš růst 
významným faktorem. To vše může vést k vyššímu růstu, než očekává SMS, který může být 
výrazněji tažen spotřebou. Nebude překvapen, dojde-li k přehodnocení růstového výhledu v rámci 
nové prognózy směrem nahoru. Růst tažený výrazněji než dosud spotřebou může mít určité 
implikace pro inflaci. Špatná zpráva pro inflaci by to byla pouze tehdy, pokud by všechny tlaky 
v ekonomice směřovaly inflačním směrem a pokud by působily dostatečně dlouho. Zatím ale není 
zřejmé, že nejde o pouhou fluktuaci. Výsledky podniků jsou varující. Poměrové ukazatele podniků 
se sice dostaly na historická maxima, ta ale byla nastavena v roce 1997, což trochu ubírá na 
optimismu, že všechny investiční záměry budou úspěšně realizovány s očekávanými finančními 
přínosy. Ačkoli tedy všechno signalizuje soft landing, je třeba mít na paměti, že ve světě existují 
ekonomiky, které jsou na tom mnohem hůře a dostaly se do takové situace poměrně nenápadně. 
Například Maďarsko má růst kolem 3%, inflaci kolem 9% a setrvalý fiskální deficit – a to by mělo 
být varující. V komunikaci je třeba zvýšit razanci ohledně fiskálu, na příkladu Slovenska je vidět, 
že reformy mají smysl.  Stanovisko zní sazby neměnit a komunikovat, že trh práce se může stávat 
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úzkým místem ekonomiky a že mzdy v některých sektorech mohou růst více, než je žádoucí. Dále 
doporučuje přitvrdit v komunikaci o nutnosti fiskálních reforem.       
 
Viceguvernér Niedermayer:   Občas je dobré některé věci změnit, dnes se například ukazuje, že 
dvě malé situační zprávy mezi prognózami nejsou vždy třeba, takže změna počtu jednání od 12 k 8 
bude užitečná.  Změny mezi únorem a březnem jsou marginální, proto ani nekladl žádné dotazy 
v první části jednání. Vliv kurzu hodnotí jako příznivý, kurz se zklidnil a na příjemné hladině. 
Nicméně na finančních trzích vidíme náznaky změny sentimentu investorů vůči jednotlivým 
měnám, vidíme relativně malý vliv úrokového diferenciálu a pozorujeme také změny na devizovém 
trhu. Exportéři již nejsou dominantními uživateli, importéři začínají zvyšovat svou aktivitu a tím 
vytváří dvě skupiny hráčů, z nichž každá brání jednu stranu koridoru.  Nezpochybňuje silná data 
zvenku, zejména z Evropy, současně pozoruje i silná domácí data. Souhlasí s viceguvernérem 
Singerem, že SMS zřejmě zvýší odhad růstu HDP přes zvýšení domácí spotřeby. Z březnové 
situační zprávy vyčnívá jako riziko pouze akcelerace růstu nákladových indexů, u jednoho je to 
dáno změnou jeho kompozice. Takové etapy růstu nákladových indexů ale v minulosti ne vždy 
přinesly akceleraci CPI.  Situaci hodnotí obdobně jako v únoru, vidí o něco více rizik na inflační 
straně. Objevují se nějaké nejistoty, které jsou více akcentovatelné než v minulosti. Souhlasí 
s viceguvernérem Singerem, že mzdy začínají být důležité. Ukazuje se, že kombinace vysoké 
ziskovosti podniků a relativního nedostatku pracovních sil vytváří jiné prostředí pro negociace o 
mzdách, ale bude dobré počkat na výsledky jednání a data, zda toto potvrdí. Určitou nejistotu 
vytváří reformní fiskální plán, který je sice zpřesňován, ale není zřejmé, jak se jej podaří prosadit. 
V každém případě vítá snahu vlády něco s fiskálem po dlouhé době udělat. Proti minulému jednání 
vidí rizika trochu méně vyhraněná s ohledem na zklidnění kurzu, nicméně je vidí spíše na horní 
hraně. Z hlediska budoucí udržitelnosti inflačního vývoje z toho vychází – a ukazuje se, že se to již 
trochu diskuze reflektuje – potřeba stabilního kurzového vývoje, nikoli depreciace, ale možná 
spíše mírná apreciace. Kdyby k ní nedocházelo, bude problém s inflací a bude třeba mít vyšší 
sazby.   
 
Vrchní ředitel Řežábek:  Zatím se hovořilo o růstu EU, eurozóny a Německa, na druhou stranu 
by bylo dobré se zároveň začít zabývat saldem zahraničního obchodu, protože tam se začínají 
ukazovat deficity a není zřejmé, zda toto nemůže mít nějakou implikaci. Růst v Evropě nemusí mít 
takový vliv na domácí prostředí, neboť u zlepšení celosvětového růstového výhledu existuje stále 
určitá nejistota. Navíc globální výhled, který je postaven na predikci světového růstu, nezohledňuje 
plně všechny protichůdné faktory – americký růst, možné zvýšení cen ropy a možné jedno nebo 
dvojí zvýšení sazeb ECB. V případě vyšších sazeb nemusí předpokládané růstové oživení v USA 
nastat. Obdobně se očekává, že může dojít ke zpomalení růstu v celé Asii, včetně samotné Číny, 
což také může sehrát roli při zpomalení oživení růstu. Co se týče medializovaných úvah o možném 
snížení domácích sazeb, měly zřejmě jistý dopad. Nejspíše došlo ke zklidnění na finančních trzích a 
ustálení kurzu. Experti ECB začínají vehementně prosazovat teorii vyššího neinflačního růstu, 
jejich diskuze připomíná naši debatu o tom, jaký je vlastně růstový neinflační potenciál domácí 
ekonomiky. Lze říci, že naše HCPI a CPI jsou ve srovnání  se světem více volatilní, což dokládá 
na grafu za období 2001 až 2007. Proto opakovaně upozorňuje, že domácí měnová politika by 
neměla být založena na rychlých reakcích. Je zastáncem oboustranné zdrženlivosti, která zabraňuje 
reakcím na pouhé krátkodobé výchylky v inflaci. V diskuzi padlo, že bychom měli více akcentovat 
náš názor na vývoj rozpočtu. Premiér uvažuje o tom, že by vyhlásil limit pro deficit i pro dluh, 
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v této souvislosti zmínil limit 30% státního dluhu na HDP. Inflační rizika nejsou podle jeho názoru 
vysoká, vychází i z mezinárodního vývoje, lze očekávat dlouhodobější neinflační prostředí. A tedy 
reakce měnové politiky nebudou v nejbližší době příliš potřebné.          
 
Vrchní ředitel Hampl: Souhlasí s výčtem a identifikací argumentů pro vyšší a pro nižší sazby, 
který uvedla během prezentace SMS. Ale u argumentů pro vyšší sazby nesouhlasí s tónem a 
intenzitou, jakou jsou komentovány. Zejména vývoj v zahraničí nemusí být zdaleka tak proinflační, 
jak se SMS domnívá. U vývoje kurzu dochází ke stabilizaci, pozitivně hodnotí, že SMS přenesla 
do situační zprávy minulou diskuzi bankovní rady o tom, zda slabší kurz je již materializovaným 
rizikem či je rizikem, se kterým je třeba počítat do budoucna. SMS tedy přijala argumentaci, že 
kurz je sice slabší, ale očekávání trhů jsou směrem ke zhodnocení. Proinflační rizika celkově vnímá 
ve srovnání se SMS jako slabší. Za podstatné považuje komunikovat otázku nového inflačního 
cíle. Inflační očekávání trhu by měla být moderována a nový cíl by měl být připomenut i při jiných 
vhodných příležitostech. Domnívá se, že v měnové politice platí, co je hladké, to je dobré. Snížení 
cíle má měnověpolitické implikace, jsme v jednosměrce se zákazem couvání, a proto budeme 
zřejmě mnohem častěji komunikovat stabilitu a možný růst sazeb, než možný pohyb sazeb oběma 
směry. Nový cíl je v tomto smyslu určitou záklopkou pro případný budoucí pokles sazeb.   
 
Vrchní ředitel Tomšík:  Navazuje na úvahu o komunikaci budoucího vývoje sazeb. Připomíná, že 
ve stanovisku poradce bylo naopak zmíněno, že by bylo vhodné komunikovat stabilitu sazeb, 
s ohledem na možné snížení trajektorie implikovaných sazeb po snížení inflačního cíle. 
Nejdůležitější informace z posledního období je růst maloobchodních tržeb a růst tažený 
spotřebou. S tím ovšem není zcela v souladu naše prognóza HDP a prognóza trhu, která je 
relativně nízká. Zatímco růst spotřeby by signalizoval potřebu zvyšovat sazby, zpomalování růstu 
HDP by signalizovalo potřebu je nezvyšovat. Poměrně prudké snížení nezaměstnanosti by 
odpovídalo vyššímu než dosud očekávanému růstu HDP, doporučuje počkat na dubnovou 
prognózu, která zohlední údaje o zaměstnanosti. Tlaky na mzdy se v údajích o růstech mezd příliš 
neprojevily, údaje jsou v souladu s naším očekáváním. Poněkud více vzrostly jednotkové mzdové 
náklady, ale SMS vysvětlila, že důvodem byla statistická změna. Není proto zřejmé, jaký signál trh 
práce vydává. Pro úvahu o snížení sazeb je relevantní fakt, že inflace je nízká, změnu v koši CPI je 
třeba brát jako realitu. Promítnutí DPH do cen nemusí být stoprocentní, ceny ropy mohou dle 
některých zdrojů dokonce poklesnout. Bankovní rada dosud komunikovala stabilitu sazeb 
s možností postupného růstu, naproti tomu stanovisko doporučuje komunikovat spíše stabilitu. 
Dopad změny cíle do prognózy by bylo dobré interně vyjasnit, aby nedošlo ke snížení 
věrohodnosti prognózy. K návrhu komunikovat potřebu fiskální reformy nemá výhrady, otevřelo 
by to cestu ke zveřejnění alternativy založené na realizaci reformy v dubnu. Odložení komunikace 
na duben by umožnilo použít ke komunikaci právě alternativní prognózu.    
 
Guvernér Tůma:  Inflační rizika jsou vyrovnaná, nevidí momentálně silné argumenty ani pro 
snížení ani pro zvýšení sazeb. Reaguje na příspěvek viceguvernéra Singera. Nesouhlasí s tím, že 
jsme v období, kdy bylo dosaženo prahové hodnoty citlivosti úrokového diferenciálu. Vývoj kurzu 
je na diferenciál citlivý vždy, záleží ale na míře. Někdy dochází pouze ke zpomalení zhodnocování, 
někdy dojde k přechodu z etapy zhodnocování do etapy stability či oslabení. Termín práh citlivosti 
proto nepovažuje za relevantní, resp. neví, zda nejde pouze o terminologickou debatu. Diskuze o 
mzdovém vývoji nebyla zcela konzistentní. Zazněly úvahy založené na anekdotické evidenci, že trh 
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práce může být úzkým místem a že dochází ke změně negociačního prostředí. Pokud by tyto 
úvahy byly potvrzeny detailní analýzou, pak bychom byli v situaci přehřáté ekonomiky a museli 
bychom se zamyslet nad adekvátním nastavením měnové politiky. Osobně se domnívá, že zatím 
jde pouze o anekdotickou evidenci, růst platů totiž přehřátí ekonomiky neodpovídá. V případě, že 
by k přehřátí došlo, čelili bychom inflačním tlakům. Komunikaci nižšího cíle by nechal na příště, 
protože nižší cíl se již nějakým způsobem promítne v prognóze a bude tedy vhodná příležitost to 
okomentovat.  
 
Vrchní ředitel Hampl: Bylo by vhodné již teď zmínit, že pozorovaný mírný pokles inflačních 
očekávání finančního trhu mohl být způsoben oznámením o nižším cíli.   
 
Guvernér Tůma:  Nutnost fiskálních reforem již komunikoval dnes ráno v televizi, je vhodné čas 
od času potřebu reforem připomenout, neví ale, zda je vhodné dávat komentář právě do 
březnových Minutes. Zatím nevíme, k jakým změnám vlastně dojde. Bylo by lepší komentovat 
spíše konečnou podobu reformního plánu, až bude známý. Možná bude vhodnější, aby jednotliví 
členové bankovní rady komentovali reformní kroky individuálně. Bylo by dobré zmínit, že změny 
nepřímých daní a regulovaných cen by bylo vhodné odehrát poměrně brzy, protože jinak se tyto 
reformní kroky promítnou do inflace v době, kdy bude třeba plnit Maastrichtská kritéria.   
 
Viceguvernér Niedermayer: Byl by v komentování hodně opatrný. Tyto reformní kroky se 
v krátkém horizontu nepromítnou příliš pozitivně. Přitom je třeba je provést právě v době 
vysokého růstu, kdy je fiskální pozice ještě udržitelná.  
 
Viceguvernér Singer: Debata o prahu citlivosti úrokového diferenciálu je terminologická pouze 
zdánlivě. Trhy nefungují hladce. V ekonometrii se v obdobných případech často využívá regresí 
s přepínači, tj. regrese, které fungují až při určité prahové hodnotě proměnné.  V této logice kurz 
reaguje na úrokový diferenciál až od určité velikosti diferenciálu. Ohledně trhu práce souhlasí, že 
stávající diskuze vychází z anekdotické evidence. Přesto se domnívá, že komunikace – a může být 
ponechána na individuální bázi – není bezcenná. Odbory se ve svých predikcích mohou – stejně 
jako všichni ostatní – mýlit. Komunikace ze strany centrální banky o potřebě udržovat přiměřený 
růst mezd – v okamžiku zhoršení zahraničního obchodu –  ve všech segmentech může zabránit 
ekonomickým ztrátám.  
 
Guvernér Tůma:  Jsme možná v situaci, kdy trh reaguje na změny v sazbách citlivěji. Ačkoli vidí 
rizika vyrovnaně, souhlasí s tím, že je možné se dostat do problémů relativně rychle, a domnívá se, 
že pravděpodobnější je dostat se do situace vyšší inflace. Bude-li kurz oslabovat nebo se 
dlouhodoběji odchylovat od trajektorie SMS, mohou se inflační rizika objevit rychle. Současná 
velikost úrokového diferenciálu není dlouhodobě udržitelná. Umí si představit, že bude v brzké 
době uvažovat o zvýšení sazeb - a to spíše v horizontu měsíců než kvartálů.  
 
Viceguvernér Singer: To je vlastně úvaha, která je v souladu s myšlenkou přepínače. Vzhledem 
k principu přepínače je třeba si uvědomit, že ukvapená reakce v takovéto situaci by mohla 
posunout hranici, od které přepínač začíná fungovat.  
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Viceguvernér Niedermayer: Nesouhlasí s vrchním ředitelem Tomšíkem, že trh odhaduje nízký 
růst. Růst 4,5% je vysoký v situaci, kdy dochází k vyčerpání možností růstu čistého exportu, 
možná se zpomalí i investice a roste podíl spotřeby.  Rostoucí podíl spotřeby vytvoří více inflační 
prostředí i při nižším celkovém růstu HDP. 
 
Vrchní ředitel Řežábek:   To je téma, které otevřel na výjezdním zasedání bankovní rady. 
Rostoucí spotřeba domácností bude problém. Úrokový diferenciál je také problém do budoucna, 
pokud ale mají pravdu experti ECB, tak je možné, že ECB změní svou pozici a sama úrokový 
diferenciál přivře snížením sazeb. Nedostatek pracovních sil je částečně způsoben nízkou mobilitou 
a ta souvisí s regulací nájmů. 
 
Guvernér Tůma:  Asi čím dál méně. Je opravdu třeba, aby SMS připravila podklad o tom, jakého 
segmentu trhu s byty se deregulace opravdu (po privatizaci) týkají. 
 
Vrchní ředitel Řežábek: Nezaměstnaní, kteří by mohli hledat práci v jiném regionu, mají určitě 
problém koupit nový byt.  
 
Vrchní ředitel Hampl: Neumí se vyrovnat s úvahou guvernéra Tůmy o kurzu, protože při 
přípravě lednové prognózy byl na základě tehdejšího extrémního vývoje na trhu do modelu vložen 
velmi silný předpoklad o kurzovém vývoji. Takže stávající odchylka od prognózy je vlastně 
návratem ke standardnímu vývoji. Proto by znepokojení nad odchylkou nemuselo být tak velké.  
 
Viceguvernér Niedermayer: Nebyl to silný předpoklad, byla to současná hodnota kurzu, což je 
náš nejlepší odhad (best guess). 
 
Vrchní ředitel Hampl: Ano, ale o současné hodnotě jsme věděli, že je extrémní, a dokonce jsme 
to tak i komunikovali (jako „bláznivou“ hodnotu). Zatím nás kurz spíše překvapoval na apreciační 
straně. 
 
 
III.  Závěrečné 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. Řežábek   hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
Vrch. řed. Tomšík   hlasuje pro ponechání úrokových sazeb na stávající úrovni 
 
 
IV.   Úkoly  
 
Nebyly uloženy. 
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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  
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