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Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 31. května 2007 

Přítomni: guvernér Z. Tůma, viceguvernér L. Niedermayer, viceguvernér M. Singer, vrchní 
ředitel M. Hampl, vrchní ředitel R. Holman, vrchní ředitel P. Řežábek. 

 

I.    Diskuze navazující na prezentaci  5. situační zprávy 

Viceguvernér Singer: Nový zkrácený formát situační zprávy (dále jen SZ) je tím, co si 
představoval. SZ se lépe čte, sekce měnová a statistiky (dále jen SMS) ji hezky pročistila. Jeho 
připomínky se hodně shodují s připomínkami poradce, což vnímá jako pozitivní signál toho, že se 
ekonomové umějí občas shodnout. Růst HDP v eurozóně je v SZ interpretován jako víceméně 
proinflační riziko, ale reálné inflační tlaky v číslech o eurozóně téměř žádné nenachází. Růstová 
čísla nejsou v měřítkách normálních ekonomik nijak nebezpečná. Jen v eurozóně je výjimkou, když 
růst převyšuje 2%. Věnovala se SMS debatě o rozložení růstu v eurozóně mezi růst 
potencionálního produktu a inflační růst HDP? Má hypotéza o vyšších inflačních tlacích ze 
zahraničí podporu i v jiných ukazatelích eurozóny, jako je například růst inflačního jádra, růst 
příjmů domácností či růst mezd? 

Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o růstu v eurozóně): Ve svých výhledech ECB komentovala, 
že neinflační růst potenciálu je v eurozóně podstatně vyšší, než se doposud počítalo. Proinflační 
riziko vyplývající z růstu eurozóny tak bude slabé. 
Odpověď SMS: Dle 4.SZ byla mezera výstupu v eurozóně stále negativní, nicméně se uzavírá a je 
blízko nulové hodnoty. Je zde náznak toho, že by se v budoucnosti mohla přehoupnout do 
kladných hodnot. OECD má mezeru výstupu eurozóny také na nule. Podle informací SMS inflace 
v eurozóně neroste proto, protože zde stále existuje efekt klesajících cen ropy a dovážených 
surovin. Přitom v roce 2006 docházelo ze strany komodit k inflačním tlakům. Čeká se, že pokud 
budou ceny komodit v tomto roce růst, bude se projevovat i toto proinflační působení. Vývoj cen 
v eurozóně je tlumen cenami potravin, jejich pokles nicméně zřejmě nesouvisí s vývojem 
potencionálního produktu. Naopak ceny zboží dlouhodobé spotřeby rostou poměrně rychle, což 
naznačuje, že by tlaky z reálné ekonomiky na inflaci mohly sílit. To, že inflační tlaky v eurozóně 
v současné době nevidíme, neznamená, že je neuvidíme v blízké budoucnosti. Hodnocení mezery 
výstupu blízko nuly se SMS zdá jako velmi relevantní.  

Viceguvernér Singer (v diskuzi o růstu v eurozóně): Pokusí se otázku zopakovat. Vysvětlení, že 
pokud budou ceny komodit růst, pak poroste i inflace, jej nepřesvědčuje, jedná se o bezobsažnou 
tautologii. Toto se dá říci i obráceně. Růst cen zboží dlouhodobé spotřeby může být vztažený 
s housing boomem, který zvyšováním sazeb pomine. Rád by slyšel pozitivní, jasná čísla. Roste 
v eurozóně inflační jádro? Rostou v eurozóně dramaticky příjmy obyvatelstva? Rostou v eurozóně 
mzdy, projevují se zde mzdové tlaky? Má SMS takovéto signály otáčení mezery výstupu? Snažil 
se tato čísla najít, přičemž jich mnoho nenašel. 
Odpověď SMS: Z indikátorů, které viceguvernér Singer zmínil ani jeden- s výjimkou jádrové 
inflace, která naznačuje růst- tyto signály neposkytuje.  

Viceguvernér Singer (v diskuzi o růstu v eurozóně): O kolik tedy roste jádrová inflace? Je to 
více než 2 %? 
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Odpověď SMS: Přesně to neví, nárůst v jádrové inflaci tam existuje, SMS může informaci zaslat 
dodatečně emailem. 

Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o růstu v eurozóně): Je třeba se o tom bavit teď. Pokud tento 
faktor považujeme za jeden z důležitých argumentů pro zvyšování sazeb, pak je důležité 
konkretizovat pro hodnocení relevantnosti, zda zde dochází k zvýšení jádrové inflace z 1,5 % na 
1,7 %, z 1 % na 1,5 % nebo z 2 % na 5 %.  
Odpověď SMS: Tato debata je samozřejmě relevantní, při novém překvapivém čísle o růstu je 
možné toto vždy přiřadit buď nesledovatelné komponentě potenciálu, nebo cyklickému příběhu. 
Ať je to tak či onak, rychlejší růst v eurozóně je pro nás prorůstovým signálem. Samozřejmě malá 
SZ nepřehodnocuje nastavení rovnováh ani pro českou ekonomiku, ani pro zahraničí. Víceméně 
každý z indikátorů, pro které SMS uvádí, že míří proinflačním směrem, je možné zpochybnit 
buďto tím, že se jedná o potencionální nikoli cyklický vývoj, nebo tím, že se jedná o krátkodobé 
faktory. Nicméně v této situaci míří všechny indikátory jedním směrem. Samozřejmě každý 
z indikátorů lze jednotlivě zpochybňovat, ale jako celek tyto indikátory vytváří obrázek 
proinflační bilance rizik a tudíž to SMS utvrzuje v doporučení, které je konzistentní s prognózou. 

Viceguvernér Singer (v diskuzi o růstu v eurozóně): Nechce diskuzi protahovat do 
fundamentální debaty. Při velmi silném wordingu vůči růstu v eurozóně jako proinflačního faktoru 
nachází málo dat, které by toto potvrzovaly. Souhlasí s tím, že toto hodnocení koresponduje 
s hodnocením většiny makroekonomických autorit. V podstatě se pouze ujišťoval, že v datech 
není nic jiného, o čem by nevěděl.  
Odpověď SMS: Je potřeba si uvědomit, že ECB bude interpretovat růst stejným způsobem jako je 
interpretace SMS. Největší problém tak bude představovat úrokový diferenciál a s ním spojené 
toky kapitálu. Je třeba také uvést to, že jediný faktor v prognóze, který brání tomu, aby se česká 
ekonomika dostávala do situace více otevřené mezery výstupu, je negativní vliv eurozóny na náš 
hospodářský růst. V situaci, kdy se zdá, že eurozóna roste čím dál tím rychleji, resp. optimismus 
je čím dál tím větší, pak je tato změna proinflačním rizikem. 

Viceguvernér Singer: Táže se, jak SMS vnímá kvalitativně vliv faktorů, které brání průsakům 
vysokého růstu HDP do inflace (konkurence, otevřenost ekonomiky...) ve vztahu k minulosti. 
Došlo k posunu těchto faktorů, které brání tomu aby se inflace přenášela?  

Má SMS informace o tom jak dále fungují mzdová vyjednávání v hlavních průmyslových oborech? 
Zdá se mu, že po dohodě ve Škodě Auto eskalace mzdových požadavků ustala. 
Odpověď SMS: Z makroekonomických faktorů, u kterých SMS v prognóze identifikuje, že 
v minulosti bránily průsakům do inflace, a které tak přestávají působit, se jedná o tlaky z reálné 
ekonomiky, kde jsme hodně dlouho měli zápornou mezeru výstupu. Pak se sice mezera výstupu 
dostala do kladných hodnot, ale působily protiinflační tlaky z trhu práce. Nyní je mezera výstupu 
mírně kladná, trh práce hodnotí SMS tak, že přestal působit protiinflačně. Druhý faktorem byl 
kurz, kde v poslední době dochází k jeho stabilizaci, se kterou prognóza počítá minimálně do 
konce letošního roku. Kromě toho samozřejmě mohly v minulosti hrát roli faktory typu 
konkurence v maloobchodě, případně tlak z globální ekonomiky . U těchto vlivů však SMS nikdy 
nebyla schopna identifikovat kvantifikovatelný dopad do inflace směrem dolů, takže nyní může 
těžko říci, že tento vliv odezněl. Známkou toho, že globální tlak může lehce slábnout je opadající 
pokles v cenách odívání a obuvi za posledního půl roku, což je jedna z těch skupin, u kterých 
docházelo dlouhodobě k poměrně výraznému poklesu.  

2 

 



Protokol z jednání bankovní rady ČNB dne 31. května 2007 

 

Co se týče mzdových vyjednávání, SMS je v kontaktu s Českomoravskou komorou odborových 
svazů (ČMKOS). Dle ČMKOS mzdová vyjednávání ve Škodě Auto probíhala v době, kdy již byla 
většina kolektivních smluv v podnicích uzavřena. Mzdový růst v průmyslu podle těchto smluv činí 
přibližně 7 %. Růst mezd ve Škodě Auto nebyl žádným překvapením, dosažený mzdový růst byl asi 
13 % na dobu 1 a ¾ roku, což zhruba koresponduje s růstem 7 %. Z tohoto hlediska byla 
mediálně známá vyjednávání ve Škodě Auto spíše bouří ve sklenici vody. SMS má predikci růstu 
mezd v podnikatelské sféře v letošním roce 7,1 %, což zhruba odpovídá představám odborových 
svazů a uzavíraným smlouvám. Ty vstoupí v platnost počínaje druhým čtvrtletím letošního roku, 
protože v prvním čtvrtletí ještě dobíhaly kolektivní smlouvy z loňského roku. 

Viceguvernér Singer: Je zmaten z analýzy odchylky obecné míry nezaměstnanosti od prognózy 
(skutečnost 6,1 % oproti prognóze 6,7 %). Tato odchylka je v měřítku toho, jak se SMS obvykle 
trefuje významná. Rád by slyšel, jakou část odchylky od prognózy vnímá SMS jako chybu 
prognózy a jaký podíl mají jiné metodologické faktory. Z vysvětlení mu to jasné není. 
Odpověď SMS: Odchylka obecné nezaměstnanosti od prognózy je poměrně překvapivá vzhledem 
k tomu, že data o registrované nezaměstnanosti jsou dostupná dříve a obvykle se z nich dá 
odvodit, jaká bude obecná míra nezaměstnanosti. Rozdíl oproti našemu odhadu je zhruba 
0,6 p.b., dle ČSÚ nedošlo k žádné změně v metodice, chyba v obecné míře nezaměstnanosti je 
zhruba ± 3 ‰, čili zhruba 0,3 p.b.. ČSÚ se domnívá, že se jedná o chybu výběrového šetření, 
která je momentálně na hraně, což by vysvětlilo zhruba 0,3 p.b. z chyby. 

Viceguvernér Singer (v diskuzi odchylky obecné míry nezaměstnanosti od prognózy): Chyba 
± 0,3 p.b. má smysl pouze na nějaké hladině pravděpodobnosti. Jakým způsobem ČSÚ definuje 
oněch ± 0,3 p.b? Je to standardní odchylka, nebo je to rozptyl devadesátiprocentního intervalu, 
nebo devadesátipětiprocentního? 
Odpověď SMS: Je to zřejmě rozptyl devadesátipětiprocentního intervalu. 

 Viceguvernér Singer (v diskuzi odchylky obecné míry nezaměstnanosti od prognózy): Tedy 
odchylku 0,3 p.b. lze takto vysvětlit s pravděpodobností 5 %. 
Odpověď SMS: Co se týče našeho vysvětlení odchylky v SZ, SMS zde vychází ze způsobu, kterým 
predikuje obecnou míru nezaměstnanosti. Při ní se vychází z předpokladu o pracovní síle a 
z prognózy růstu zaměstnanosti, která je odvozena z prognózy mezery výstupu. Z toho je pak 
spočítán počet nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti. Chyba tedy byla dána jednak chybou 
v celkové zaměstnanosti, která dle výběrového šetření pracovních sil klesla o 0,4 %, zatímco SMS 
předpokládala stabilitu pracovní síly. Tato odchylka pak dělá zhruba ony 0,3 p.b. Pak byla 
učiněna chyba v počtu zaměstnaných, který je o 0,3 p.b. vyšší, což je druhá část odchylky.  

Viceguvernér Singer (v diskuzi odchylky obecné míry nezaměstnanosti od prognózy): Musíme 
ale věřit, že došlo k oné pětiprocentně pravděpodobné události a odchylka je způsobena 
statistickou chybou. 

Viceguvernér Niedermayer (v diskuzi odchylky obecné míry nezaměstnanosti od prognózy): 
Devadesátipětiprocentní interval spolehlivosti znamená, že jednou za 20 měsíců, tedy zhruba 
jednou za dva roky, k takovéto chybě může dojít, pokud se jedná o nezávislé náhodné veličiny. 

Viceguvernér Singer (v diskuzi odchylky obecné míry nezaměstnanosti od prognózy): Ale tyto 
náhodné veličiny nejsou nezávislé, jsou autokorelované. 
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Viceguvernér Singer: Zdá se mu, že očekávání analytiků jsou výrazně vzad hledící. Je to i pocit 
SMS, existuje nějaká čerstvá analýza? Ať už co se týče hospodářského růstu, kde se mu zdá, že 
jsou analytici hodně konzervativní, stejně jako naše prognóza, což by jí po měsíci poměrně tvrdě 
vytýkal, tak co se týče kurzu, kde jsou analytici naopak optimističtí. Zajímá jej, zda se něco 
posunulo od doby, kdy byl i on analytikem, či nikoli.  
Odpověď SMS: Na ten kurz se SMS standardně dívala, a vycházelo, že analytici dělají zhruba 
stejnou chybu jako ČNB. Zhruba před jedním roku SMS zpracovala srovnání predikčních 
schopností jednotlivých analytických pracovišť na trhu makroekonomických prognóz v ČR. 

Viceguvernér Singer (v diskuzi o očekáváních analytiků): Ptal se, zda je něco nového, toto 
srovnání zná. 

Viceguvernér Niedermayer (v diskuzi o očekáváních analytiků): Když se do této analýzy přidala 
nová data, pak mu vycházel regresní koeficient mezi očekávanými změnami a skutečnými změnami 
kurzu téměř -1, a to jak pro ČNB, tak pro analytiky. Nová data pouze doplnil, aktualizaci nedělal 
pouze na nových datech. 
Odpověď SMS: Pokud se z této analýzy vezme podmnožina posledních pozorování, tak dva 
poslední roky se analytikům dařily lépe než ČNB. Je to tím, že se analytici naučili očekávat 
posilování a shodou okolností za poslední roky kurz posiloval. Optikou osmi nebo šesti let je 
skutečně regrese záporná, tedy když analytici očekávali posílení, nastalo oslabení a naopak. Co 
je signifikantní je, že jejich prognózy jsou z našeho modelového pohledu vnitřně nekonzistentní. 
Jejich předpoklady o kurzu by v našem modelovém aparátu nikdy nemohly vést k takové prognóze 
inflace, úrokových sazeb a HDP, jakou mají analytici ve svých prognózách. 

Viceguvernér Niedermayer (v diskuzi o očekáváních analytiků): Soulad predikcí a očekávání 
analytiků v posledních dvou letech může být koincidence a nikoliv lepší schopnost analytiků kurz 
odhadovat. 

Vrchní ředitel Holman: Rovněž se připojuje k tomu, že je SZ lépe napsaná, že je kratší a zároveň 
srozumitelnější. V části věnované penězům a úvěrům mu nepřipadá zřejmý směr některých 
kauzalit. V SZ se píše, že růst peněžního agregátu M2 je ovlivněn nízkými úrokovými sazbami, 
pak je uvedeno, že růst peněžního agregátu M2 potvrzuje vysoké tempo růstu HDP. Není mu 
z toho jasné, zda růst HDP vyvolává růst M2, nebo zda je tomu naopak. Na str. 20 je uvedeno, že 
„Rychlé tempo růstu dlouhodobých úvěrů bylo v souladu s růstem hrubé tvorby fixního kapitálu.“ 
Co zde znamená v souladu? Znamená to, že růst hrubé tvorby fixního kapitálu táhne růst 
dlouhodobých úvěrů a nebo je to naopak? Na str. 19 dole mu není jasné, proč by měl ve druhém 
čtvrtletí tohoto roku zpomalit růst M2. 
Odpověď SMS: Náš měnověpolitický režim a související predikční rámec je implicitně založen na 
předpokladu endogenity peněžní nabídky. Úrokové sazby, měnový kurz a další poptávkové faktory 
jsou v něm determinantami makroekonomického poptávkového prostředí, k tomuto prostředí se 
pak dopočítají některé nominální veličiny včetně peněžní zásoby. Z tohoto pohledu je růst M2 
v 1.čtvrtletí koincidenčním ukazatelem růstu HDP, neovlivňuje jej přímo. Toto platí jak pro 
agregátní úroveň HDP, tak pro dílčí složky poptávky. V této souvislosti je vysoký růst úvěrů a M2 
spolu se vývojem ve stavebnictví a vývojem dovozu investičního zboží signálem toho, že investiční 
poptávka bude pokračovat v dynamickém růstu přes 8 % i v 1. čtvrtletí 2007. 
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Prognóza růstu M2 vzniká konzistentně s celou makroekonomickou prognózou ČNB, tedy bere 
v úvahu námi prognózovaný růst HDP, inflace, sazeb a kurzu. Dynamika tomu odpovídajícího 
M2 se prognózuje s využitím stejného ekonometrického aparátu, který se používá pro identifikaci 
„monetary overhangu“. Na základě tohoto modelu lze čekat mírné zpomalení dynamiky M2 
v současném čtvrtletí.  

Vrchní ředitel Hampl: Také oceňuje zkrácení SZ. V souvislosti s technickou stránkou SZ má 
dva náměty do budoucna. Na str. 6 v tabulce shrnující vývoj klíčových indikátorů v budoucnu 
chybí údaje o budoucím vývoji měnověpolitické inflace. V přílohách 4 a 5, ve kterých jsou 
uvedeny detailní údaje o budoucím vývoji cen, by stálo za to inflační jádro v těchto tabulkách více 
vypíchnout a naopak omezit to, co nás již de facto nezajímá, tedy čísla o vývoji čisté inflace.  

V měnověpolitickém doporučení, které dostala BR včera, nerozumí souladu odstavců 1 a 4. 
V prvním odstavci se píše, že „Hlavními proinflačními faktory jsou vyšší aktuální a očekávané 
inflační tlaky z reálné ekonomiky signalizované posledním vývojem indikátorů ... včetně vyšší 
inflace za duben 2007“, ve čtvrtém odstavci je pak uvedeno, že „růst sazeb...není primárně reakcí 
na nové informace získané v posledním období, které by bylo nutno důkladněji analyzovat“. Chce 
vědět, zda hrají aktuální údaje v měnověpolitickém doporučení roli, či nikoli? 

Táže se, zda změny v koši ovlivnily sezónnost indexu spotřebitelských cen. V tuto chvíli máme 
změny vah v koši zapracovány v základním scénáři prognózy. Při minulých změnách koše však 
docházelo v létě k posunům sezónnosti, kdy se objevovaly změny, které nebylo možné v okamžiku 
změny koše naprosto přesně podchytit. Má SMS nějakou intuici o tom, co by ještě mohla změna 
koše znamenat například pro ceny potravin a podobně?  

Na str. 12 mu není v pasáži týkající se nominálních jednotkových mzdových nákladů (NJMN) 
jasné, jestli je jejich pokles vnímán jako protiinflační faktor. Formulace v SZ budí dojem asymetrie 
účinků nominálních jednotkových mzdových nákladů, kdy je jejich růst proinflačním faktorem, ale 
pokles protiinflačním faktorem není. 

Na str. 10 v odstavci 4 v pasáži věnované fiskálu je řečeno, že dubnový výhled ministerstva financí 
v sobě již obsahuje připravované reformní kroky, ale na několika seminářích s ministerstvem 
financí zaznělo, že tento výhled reformní kroky ještě neobsahuje. Chtěl by toto vyjasnit. 

Táže se, zda se SMS zaobírá vztahem cen potravin a osevních ploch. Vzhledem k tomu, že se ČR 
zřejmě nevyhne programům podpory tzv. ekologických paliv, bude růst plocha osetá plodinami, 
které nebudou sloužit ke spotřebě potravin, ale budou přimíchávány do benzínu. Má SMS pocit, 
že toto vytlačování osevní plochy pro „standardní“ potravinářské plodiny, ke kterému dojde nejen 
v ČR ale i v ostatních zemích střední Evropy, bude mít dopad na ceny potravin? Takovýto dopad 
se již objevuje v některých státech středozápadu USA, kde se již aplikovaly razantní dotační 
programy na osev kukuřice pro výrobu biolihu. 
Odpověď SMS: SMS se snažila textem měnověpolitického doporučení zdůraznit, že již samotná 
prognóza počítá s postupným růstem úrokových sazeb. SMS doporučovala zvýšení úrokových 
sazeb již minulý měsíc, kdy byla rizika prognózy hodnocena jako vyrovnaná. Primárně je tedy 
měnověpolitické doporučení skutečně založeno na vyznění prognózy, nikoli na vyznění bilance 
rizik. Vyznění bilance rizik pak SMS chápe jako faktor, který jí v tomto doporučení utvrzuje a 
který může zvyšovat případná rizika z prodlení, které SMS v minulé SZ pomocí měnověpolitických 
simulací označovala za nízká. 
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SMS připomíná, že ke změnám v koši nedochází pouze v souvislosti s výměnou starého 
spotřebitelského koše za nový, ale permanentně. Byli jsme toho svědky i v inflaci za duben, kdy se 
změnily některé váhy u jednotlivých regulovaných cen léčiv. Významné změny metodologie s 
dopady do sezónnosti v minulosti probíhaly například u vykazování cen zahraničních rekreací, 
kdy ČSÚ jednou ceny zahraničních rekreací šetřil na základě katalogových cen, podruhé podle 
skutečné ceny na trhu. Na vyhodnocení změn sezónnosti po změně spotřebního koše je příliš 
krátká doba, neboť na novém koši zatím neuplynul ani jeden rok. Určitě existují rizika, že zde 
může docházet ke změnám sezónnosti, ale zrovna u cen potravin toto není pravděpodobné, neboť 
jsou u nich reprezentanti v novém spotřebním koši stejní jako ve starém. Lze tedy těžko očekávat, 
že by ceny brambor či zeleniny zásadním způsobem změnily svoji sezónnost.  
SMS upozorňuje na terminologické odlišení klesajících nominálních jednotkových mzdových 
nákladů (NJMN) jako protiinflačního faktoru a protiinflačního rizika. Pokles NJMN v průmyslu 
je protiinflačním faktorem, který však nemusí představovat protiinflační riziko vůči prognóze, 
neboť se spíše zpomaluje. Ve stavebnictví NJMN poměrně dramaticky klesají, na úrovni celé 
ekonomiky mohou NJMN spíše zrychlovat.  
Dubnový výhled MF skutečně již připravované fiskální reformy obsahuje, toto je možné ověřit na 
webu. Je ale pravda, že na seminářích, mj. na seminářích p. Tlustého, zaznělo, že tento výhled 
reformy neobsahuje, jednalo se však o miskomunikaci. Na semináři poslední týden to již MF 
přiznalo.  
SMS se domnívá, že zavádění biopaliv v ČR má hlavní problém v tom, že je legislativně 
neujasněné a nepredikovatelné. Zmiňovaný efekt může působit proti sledovanému efektu růstu 
produktivity v zemědělství při konstantních osevních plochách. Tento růst produktivity i produkce 
souvisí se zvýšením dotací do zemědělství a zvýšením kapitálové vybavenosti zemědělců. V součtu 
tak může být nabídka potravin i konstantní. Rizika střednědobého vývoje cen potravin mohou 
vzniknout v souvislosti s obchodními řetězci (vývoj jejich postavení na trhu, fúze a pod.). Dle 
SMS musí přijít období, kdy si doposud nepříliš ziskové řetězce budou chtít vybrat zisky 
z počátečních investic. K růstu cen potravin může dojít i protože není téměř žádný diferenciál 
mezi ČR a starými členskými zeměmi EU u cen zemědělských výrobců, zato existuje poměrně 
významný diferenciál u cen potravin.  

Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o cenách potravin): Řetězce vybírají zisky trvale tím, že 
prodávají frenchising a know how do ČR a tím si za vysoké ceny stahují peníze rovnou, aniž by 
vybíraly zisky přes výplaty dividend.  

Vrchní ředitel Hampl: U vývoje na trhu práce je zajímavé, že velkou část z meziročního nárůstu 
počtu zaměstnaných tvoří podnikatelé. Vzpomíná na analýzy růstu počtu podnikatelů v letech 
2000-2001, kdy byl tento růst přisuzován kompenzaci rozpadu malých firem a kdy se nejednalo o 
žádný faktický nárůst počtu podnikajících v ekonomice, ale pouze nahrazení jedné formy 
podnikání jinou v reakci na dodatečné požadavky státu na malé firmy. Jedná se v současnosti o 
skutečný čistý nárůst počtu podnikatelů, nebo se opět jedná o podobnou kompenzaci? 
Odpověď SMS: Současný nárůst počtu podnikatelů je dle SMS skutečný absolutní nárůst daný 
pozitivním ekonomickým vývojem. V rámci volatility časové řady se v 1. čtvrtletí navíc nejedná o 
žádný mimořádný pohyb. Je však pravdou, že statistiky z oblasti stavebnictví jsou 
poněkud“záhadné“. Stavební podniky zvyšují produkci meziročně téměř o 30 %, na druhé straně 
k tomu nepotřebují téměř žádné nové zaměstnance. Nominální produktivita zde pak roste téměř o 
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30 %. Toto by mohlo poukazovat buď na to, že tyto firmy zaměstnávají část zaměstnanců nějakým 
ilegálním způsobem, nebo že si práce zadávají subdodavatelsky, což ze statistik nelze rozklíčovat.  

Vrchní ředitel Hampl (v diskuzi o nárůstu počtu podnikatelů): Při schůzce s ČSÚ bylo uvedeno, 
že jedním z faktorů může být to, že se tyto práce vykazují jako služba, a tím pádem to do 
účetnictví vstoupí jinak než jako mzdový náklad.  
Odpověď SMS: Tato argumentace ČSÚ se týkala především zaměstnávání cizinců. Počty 
zaměstnaných cizinců však v prvním čtvrtletí 2007 stagnují, u Ukrajinců a Slováků dokonce 
klesají. Spíše se zdá, že jsou ve stavebnictví zaměstnáváni noví čeští podnikatelé, kteří 
subdodavatelským způsobem dodávají svoje služby. Pokud tam však nejsou nějací ilegální 
pracovníci. 

Vrchní ředitel Hampl (v diskuzi o nárůstu počtu podnikatelů): To je právě ten problém, SMS má 
pouze čísla o legálně zaměstnaných, nikoli o ilegálních pracovnících.  

Vrchní ředitel Řežábek (v diskuzi o nárůstu počtu podnikatelů): Navrhuje zaměstnancům SMS 
se projít kolem „kasáren“ na Náměstí Republiky a říci, kolik tam podle odhadu SMS pracuje 
českých podnikatelů a kolik zahraničních dělníků.  

Vrchní ředitel Hampl: Táže se ředitele sekce bankovních obchodů Kvapila na repo tendr z 
16.5.2007, který byl poměrně mimořádný. Některé agresivní banky ukládaly u ČNB i za 2,04 %, 
průměrná sazba byla 2,29 %. Co se dělo, jaký má tento vývoj potencionální dopad? 
Odpověď ředitele sekce bankovních obchodů (dále jen SBO) Kvapila: Repo tendr začínající 16.5 
končil 30.5., tedy včera. Jde tedy o poslední repo tendr končící před měnovým zasedáním BR, na 
kterém se předpokládá poměrně vysoká míra pravděpodobnosti změny repo sazby. Jedná se o 
typickou technikálii, kdy se trh snaží pro případ zvýšení úrokových sazeb umístit co nejvyšší 
objem tak, aby v příštím tendru mohl umístit prostředky za vyšší repo sazbu. Takto trh funguje již 
poměrně dlouhou dobu, tento vývoj je vidět vždy, když je zvýšená pravděpodobnost zvýšení 
měnověpolitických sazeb. 

Vrchní ředitel Hampl: V SZ není příliš komentován dopad snad existujících „carry trades“ na 
vývoj české koruny. Analytici, tradeři či salesmani ze světa přitom říkají, že je dopad carry trades 
na aktuální pohyb koruny poměrně významný, a že změny sazeb mohou znamenat opačný 
protipohyb na trhu. Máme na toto nějaký silnější názor? 
Odpověď SMS: Z porovnání předpokladu o kurzu z prognózy s předpověďmi ostatních analytiků 
je vidět souběh těchto predikcí na druhé čtvrtletí 2007 s tím, že ČNB je ve středu. Nicméně SMS 
zde má určité pochybnosti. V rámci platební bilance nevidí SMS užití peněz, které tečou z ČR ven 
přes bankovní sektor, tak jak to bylo vidět v minulosti. Je vidět pouze odliv, což SMS přivádí k 
tomu, že zde nějaké carry trades probíhají. Samozřejmě si lze představit, že carry trades budou 
otočeny zpět. Do minulé SZ byla zařazena příloha vysvětlující, jak deriváty ovlivňují časování 
pohybů kurzu. Současný vývoj může být obdobou tohoto vlivu prostřednictvím carry trades, které 
souvisejí s vysokým úrokovým diferenciálem. 

Odpověď ředitele SBO Kvapila: Carry trades fungují tím způsobem, že investoři, kteří jsou 
zaměřeni na středoevropský region, využívají CZK jako financující měnu pro nákup dalších měn 
v tomto regionu (typicky HUF). To, na co analytici poukazují, je určitá leverage, která je zde 
skryta. Pokud by došlo k razantnějšímu zvyšování úrokových sazeb, tak by toto samotné 
znamenalo likvidaci (unwind) některých carry trades, což by působilo na posílení koruny. Pokud 
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by naopak koruna začala posilovat v důsledku toho, že vyprchá přechodný prvek dividend, stejně 
tak jako jsme to viděli loni a předloni v průběhu podzimu, pak by opět došlo k likvidaci carry 
trades a dalšímu tlaku na posílení koruny.  

Vrchní ředitel Hampl (v diskuzi o carry trades): Existuje představa o tom, jaké je ono „razantní 
zvýšení“ sazeb, které by toto mohlo způsobit? 
Odpověď ředitele SBO Kvapila: Čistě osobně by toto „razantní zvýšení“ definoval jako 
razantnější se přibližování se úrovni evropské repo sazby, tzn. subjektivně 0,75 p.b. v průběhu 6 
měsíců, přičemž se předpokládá, že ECB bude minimálně jednou pokračovat  (ve zvýšení sazeb). 

Viceguvernér Niedermayer (v diskuzi o carry trades): Apriori netvrdí, že carry trades nejsou 
relevantní, ale rád by viděl evidenci na datech. V této souvislosti zmiňuje větu ze SZ, dle které 
„lze...(v souvislosti s carry trades)...spekulovat o maďarském forintu“. Letmý pohled na data 
nicméně tuto hypotézu nepodporuje. Jednak se jedná o naprosto rozdílné volatility obou měn, kdy 
je volatilita kurzu CZK/EUR oproti forintu velmi nízká, dále se zde velmi obtížně hledají negativní 
korelace mezi CZK a HUF. V pondělí na toto téma proběhla diskuze na aukčním výboru. Zastánci 
carry trades zde přitom v reakci na poznámku o neexistenci evidence carry trades CZK vůči HUF 
v datech uváděli, že se jedná o carry trades proti turecké liře. Turecká lira má ale úrok 25 %, není 
si jistý, zda je při jejím takto vysokém úrokovém diferenciálu významný diferenciál mezi CZK a 
EUR. Pokud by hypotéza byla taková, že prováděné carry trades jsou „rychlejší“ carry trades 
hedgeových fondů, tím spíše by mělo být něco vidět v datech.  
Odpověď ředitele SBO Kvapila: Do tohoto vstupuje ještě jeden prvek, kterým je právě lokální 
zaměření určitých investorů, které zase zvyšuje pozitivní korelaci mezi měnami. Do relevantního 
regionu může být v současnosti zahrnuta i turecká lira. Komplikací je to, že se vše dělá přes euro, 
čisté toky přímo mezi například českou korunou a tureckou lirou nejsou až tak velké oproti tomu, 
jak velké toky ovlivňují obě měny vůči hlavním měnám. 

Viceguvernér Niedermayer (v diskuzi o carry trades): To je ale přeci jedno. Pokud investoři 
vstupují do carry trades a pokud je toto tržně relevantní, pak dodatečná poptávka po koruně 
ovlivňuje kurz CZK/EUR, dodatečná nabídka na druhé straně carry trades ovlivňuje kurz druhé 
měny, takže zde musí být náznak záporné korelace. Pokud tento neexistuje, tak se buďto carry 
trades neprovádějí, nebo se provádějí v rozsahu, který je přehlušen ostatními transakcemi na trhu. 
Potom ale carry trades nejsou fatální pro měnověpolitickou diskuzi. Fatální by to bylo, kdyby se 
zde vybudoval souběh pozic, který by se likvidoval (unwindoval) v jednu chvíli. V diskusi o 
fungování devizového trhu připomíná, že ČNB na devizový trh přitom přilévá 4 miliony Eur denně 
a tím kumulativně trh mírně ovlivňuje proti depreciaci. 
Odpověď ředitele SBO Kvapila: Pokud jeho předchozí odpovědi vyzněly tak, že carry trades mají 
fatální vliv na trh, tak je toto špatně. V současné situaci, aniž by došlo k razantnějšímu zvyšování 
sazeb, rovněž nevidí důvod být znepokojen. 

Vrchní ředitel Řežábek: Bylo komentováno, že růst spotřebitelských cen pod 3 % je dán 
především regulovanými cenami. Jestliže byl růst cen bez nepřímých daní hluboko pod 3 % a 
zároveň je komentováno, že je s tímto konzistentní růst sazeb, není mu jasné jak je toto souladu 
s výjimkováním, tak jak bylo definováno a odsouhlaseno na jednání bankovní rady.  
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Fiskální reformu chápe jako kroky k úsporám v sociální oblasti. Jestliže se sníží transfery, tak by se 
spíše měla snížit disponibilní poptávka. Žádá tedy vysvětlení důvodů toho, proč se SMS domnívá, 
že je fiskální reforma proinflačním rizikem. 

Růst v prvním čtvrtletí 2007 je komentován jako vysoký a jako důvod proinflačních tlaků. 
Domnívá se, že fenomén počasí může být významný a v příštím roce můžeme být opět překvapeni. 

V souvislosti s cenami ropy cituje ze stanoviska poradce „proinflační riziko vyplývající z cen ropy, 
resp. z vývoje cen pohonných hmot, je třeba interpretovat opatrněji, než je tomu obvykle... 
v horizontu transmise ale podle mého názoru již tento vliv vyprchá“. V této souvislosti uvádí 
nejednoznačnost příloze 8 SZ. V první části přílohy je uvedeno, že se jedná o aktualizaci vývoje na 
základě 5. Consensus Forecast, v druhé části pak porovnání referenčního scénáře pro 4. SZ a 
aktualizovaného vývoje exogenních faktorů podle 4. Consensus Forecast. Pokud 5. CF hovoří o 
tom, že ropa za 1., 2. i 3. čtvrtletí letošního roku má být nižší, než tomu bylo v loňském roce, pak 
je pro něj zdůvodnění vyšších inflačních tlaků vyplývajících z cen ropy těžko uchopitelné. Pro 
4. čtvrtletí a 1. čtvrtletí následujícího roku je pak v cenách výrazný skokový růst meziročních 
indexů. Toto je proti komentáři poradce. Navíc by chtěl připomenout, že cena ropy v posledních 
dnech začala významně padat z důvodu zklidňování situace v Nigérii a růstu zásob v USA. Dle 
Consensu forecast má být cena ropy 66,5 USD/barel, dnešní údaje se pohybují na úrovni 63,5 
USD/barel. Není si jistý, zda příběh s vysokým výhledem cen ropy není opět nějakým „strašákem“, 
s tím, že opět budeme překvapeni inflací pod cílem, stejně tak jako jsme překvapováni posledních 
5 let. U cen ropy nerozumí tomu proč SMS opomíjí nejaktuálnější informace z tohoto týdne. 

Bylo již komentováno, že jednotkové mzdové náklady klesají. Zamyslel se někdo nad tím, jak by 
rostl součet mezd a vyplacené nemocenské? Budou zde ještě nějaké nárůsty? 
Odpověď SMS: Inflace očištěná o vliv daní je sice mírně pod cílem, ale postupně se k němu vrací, 
čímž odeznívá potřeba držet úrokové sazby na hodnotě, která je výrazně nižší, než je dlouhodobě 
neutrální nominální úroková sazba. Samozřejmě prognóza je standardně vytvořena naším 
modelem, kde úrokové sazby reagují na měnověpoliticky očištěnou inflaci a jsou tedy konzistentní 
se systematickým výjimkováním změn nepřímých daní. 
SMS připomíná, že alternativa k problematice fiskální reformy z 4.SZ pracovala jak 
s protiinflačním poptávkovým efektem, tak s proinflačním efektem souvisejícím se zvyšováním 
nepřímých daní. V souhrnu se oba tyto protisměrné vlivy zhruba vykompenzují a alternativa pro 
měnověpoliticky relevantní inflaci neznamenala ani proinflační, ani protiinflační riziko. 
Z hlediska celkové inflace včetně primárních dopadů daní se jedná o proinflační riziko, 
z hlediska úrokových sazeb je alternativa neutrální. 
Fenomén počasí skutečně existuje a může vytvářet vysokou srovnávací základnu pro 1.Q 2008. 
Na druhou stranu by SMS chtěla zdůraznit, že její měnověpolitické doporučení se opírá spíše o 
vyznění prognózy, které bilance rizik dále utvrzuje. Ekonomika roste rychlými tempy již 
minimálně 2-3 roky, v letošním roce navíc inkasuje fiskální impulz. Vysoký růst v 1.Q 2007 tak 
zřejmě neodráží pouze jednorázový faktor počasí. 
V příloze 8 zřejmě nastal překlep, kdy dolní tabulka má být srovnání s 5. CF, nikoli se 4. CF. 
SMS připomíná, že referenční scénář 4.SZ je založen na březnovém Consensu Forecast, neboť ten 
dubnový nebyl v době zpracování predikce k dispozici. Za překlep se SMS omlouvá. RS 
předpokládá postupně nárůst cen ropy ke konci roku 2008 přibližně na 65 USD/barel, zatímco 
nový tržní výhled jde až k 70 USD/barel. Pro konec letošního roku předpokládal RS cenu lehce 
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pod 65 USD/barel, nyní je výhled 69 USD/barel. Do konce letošního roku by tak podle 
aktuálních tržních výhledů měla být cena ropy Brent zhruba o 7-8 % výše, než předpokládal 
referenční scénář prognózy. To samé bude platit i v 1.Q 2008, z hlediska meziročních změn ale v 
následujících čtvrtletích bude růst cen ropy mírnější než předpokládal referenční scénář 
prognózy, což je dáno především efektem základny. 
Ve stanovisku poradce byl interpretován vztah ropy WTI a Brent, cena ropy WTI byla brána jako 
benchmark. Cena ropy WTI ale nerostla tak rychle kvůli tomu, že byla omezená poptávka po WTI 
z titulu uzavřených kapacit rafinérií v USA, cena ropy Brent naopak rostla o to rychleji. Rozdíl 
mezi oběma cenami tak není správný ukazatel, protože kdyby nebyly problémy s kapacitami, pak 
by cena ropy WTI rostla rychleji. 

Vrchní ředitel Řežábek: Ale cena ropy Brent by rostla pomaleji. 
Odpověď SMS: Ve stanovisku byl rozdíl v cenách WTI a Brent celý připsán efektu Brentu, což 
není správné. SMS se domnívá, že správným benchmarkem není cena ropy WTI, ale cena ropy 
Brent, která je vztažena k ceně benzinu obchodovaného na trhu v Antverpách. V současné době je 
situace anomální, nikdo nečeká, že tak vysoká cena ropy Brent bude i nadále. Cena benzinu a 
cena ropy je v poslední době ve vleku situace v Nigérii, ale i zásob v USA a aktivit rafinérií. 
Vzhledem k situaci na trhu se zřejmě budeme v budoucnu setkávat s výkyvy 3-4 USD/barel, tedy 
cca 20-30 hal na litr. 

Vrchní ředitel Řežábek: Pokud si uvědomíme, že polovinu ceny benzinu tvoří spotřební daň, je 
ještě tento vliv významným inflačním faktorem, jak je popsáno v SZ? 
Odpověď SMS: Tento výkyv asi významným proinflačním nebo protiinflačním faktorem není. Jde 
o to, zda tento efekt bude přetrvávat. SMS nemůže dělat nic jiného, než převzít prognózy, které 
vycházejí z Consensus Forecast a z tržních kotací ceny ropy Brent, ve kterých se cena ropy jeví 
jako vyšší. Je třeba si také uvědomit, že ceny ropy v EUR nevytvářejí žádné výrazné proinflační 
nebo protiinflační riziko, neboť cena ropy je kotována v USD a predikce kurzu USD/EUR 
perfektně negativně korelují s výhledem cen ropy. 

Vrchní ředitel Řežábek: V SZ bylo jasně řečeno, že v rámci exogenních veličin je kurz 
USD/EUR protiinflačním rizikem a ropa toto dotahuje zpět na nulu. Možná by bylo dobré se 
podívat na predikce Consensus Forecast zpětně. Vždy, když se objeví nějaký drobný výkyv, pak 
Consensus Forecast někam vystřelí, další měsíc je pak zkorigován. Není si jistý, zda je Consensus 
Forecast schopen reálně predikovat ceny ropy a zda je možné z něj vycházet. 
Odpověď SMS: SMS nyní bere ropu z cen termínovaných kontraktů na trhu, kurz je brán stále 
z Consensu Forecast. Prognózy se ale velice korelují, také Consensus Forecast vychází 
z informací o trhu. Důležitá je úvaha o vztahu o kurzu USD/EUR a ceny ropy, která na výhledu 
vše kompenzuje. 

 

II. Uzavřené jednání bankovní rady 

Guvernér Tůma: Zahájil uzavřené jednání a vyzval členy bankovní rady k diskuzi.  

Viceguvernér Niedermayer: Informuje bankovní radu o své návštěvě Senátu, kde náměstek MF 
Janota prezentoval konvergenční program a včerejší kritiku z Bruselu. Náměstek Janota uvedl, že 
deficit za rok 2008 bude roven 3,2 % HDP i když zatím MF nemá schválená opatření vyplývající 
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z reformy. Do vlády půjde materiál, kolik musí být ad hoc škrty, náměstek Janota hovořil o 
17 mld. Kč pro příští rok a o 25 mld. pro rok další.  

Vrchní ředitel Hampl: 3,2 % to bude i pro případ, že nebudou provedena fiskální opatření? Na 
otevřeném jednání přeci bylo řečeno, že ve výhledu MF je zapracován předpoklad provedení 
reformy. 

Viceguvernér Niedermayer: 3,2 % je včetně reformy, reforma, která by schodek přivedla na 
3,2 % HDP však zatím schválena není. Náměstek Janota tvrdil, že deficit 3,2 % určitě dosažený 
bude. Jak tohoto schodku MF dosáhne ale není jasné. Na dotaz, zda je MF v souladu s názorem 
Bruselu připravena opatření ke snížení schodku již v roce 2007, bylo řečeno, že takový úkol na 
MF doposud neexistuje. 

Prognóza, která předpokládá zvyšování úrokových sazeb, se naplňuje, její rizika jsou spíše směrem 
vzhůru. Data jsou neobvykle silná. Považuje za určité překvapení, že nevznikají větší tlaky na trhu 
práce, anekdotická evidence naznačuje, že pracovní trh začíná být těsnější. Je otázkou, zda 
neochota Čechů ke změně práce povede k tomu, že růst mezd bude stále umírněný. Domnívá se, 
že povaha faktorů, které nás nutí ke zpřísnění měnové politiky, je domácí a nikoli cizí. Faktory 
zvenku jsou pouze faktory, které nepůsobí proti zrychlení inflace. Je pro něj překvapením, že je 
devizový kurz nadále stabilní i při pozitivních vyhlídkách ekonomiky, žádné pozitivnější zprávy již 
dostat nemůžeme. Domnívá se, že mix měnových podmínek je v současné situaci zcela 
neadekvátně uvolněný. Uvádí, že si nedovede představit konzistentní scénář, který by vedl k tomu, 
aby bylo možné ponechat úrokové sazby na současné úrovni. Růst cen potravin nás může 
překvapit směrem dolů i nahoru, rizika zde vidí jako vyvážená. Stejně tak nás může překvapit i 
kurz, zde by viděl mírné riziko ve směru posilování. I kdyby na minulém měnověpolitickém jednání 
bankovní rady došlo ke zvýšení sazeb o 0,25 p.b., uvažoval by i dnes o dalším zvýšení o 0,25 p.b.. 
Nemá mnoho zkušeností s tím, jak vypadá boomující ekonomika, která se dostává do problémů 
s urychlením inflace, ale domnívá se, že se jí česká ekonomika blíží. 

Viceguvernér Singer: I když neumí téměř říci nic, v čem by se z vystoupení viceguvernéra 
Niedermayera shodoval, přesto nevylučuje, že se nakonec shodnou v hlasování. Pokud měsíc po 
prognóze začínáme takovýmto způsobem upravovat růst HDP, pak mu prognóza připadá jako 
konzistentní historka o úplně jiné ekonomice, než je ta za dveřmi, což považuje za fatální selhání 
prognózy a její přípravy. Nevylučuje sice, že si nakonec zažijeme dramatické snížení růstu o 
několik procentních bodů, ale v tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že tato stránka prognózy byla 
zcela mimo realitu. Žádná dramatická čísla nevidí, vidí dramatické změny v pocitech 
prognostických a jiných centrálních institucí (ECB, BIS, hlavní centrální banky). Toto považuje za 
významné, i když to v zásadě není podloženo silnými čísly na úrovni mezd, příjmů domácností a 
inflace. V rámci domácí ekonomiky dávají dramatičtější obrázek pouze tlaky na zaměstnanost a 
nezaměstnanost, které naopak na rozdíl od ČSÚ nediskontuje tím, že je půlka chyby ve výši 
0,6 p.b. vysvětlena tím, že jsme na devadesátipětiprocentní hraně intervalu. Druhá půlka chyby 
stejně vysvětlena není, přitom naše chyba se v minulosti pohybovala okolo ± 0,1 p.b.. Druhým 
okruhem čísel, které naznačují inflační tlaky, jsou primární cenové okruhy v cenách průmyslových 
výrobců. Nedomnívá se, že by ceny oceli měly v sobě nějaký významný klimatický faktor. Pokud 
shrne argumenty po faktické stránce, pak zvažuje jaká rizika má ponechání a zvýšení sazeb. Zdá se 
mu, že inflační faktory nejsou dramatické narozdíl od toho, že jsou dramaticky interpretovány a 
komentovány. Současně se mu ale zdá, že je nízká pravděpodobnost toho, že naše sazby zůstanou 
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dlouhodobě na 2,5 %. Současně vidí jako velmi nízké riziko, že bychom dnes zvýšili a v budoucnu 
byli tlakem okolností nuceni sazby opět snížit. ECB, FED i BoE půjdou se sazbami nahoru. 
Domnívá se, že jsme si již otestovali, že úrokový diferenciál existuje a začíná již působit, zdá se 
mu jako zbytečné testovat, zda je bod silnějšího překlopení na diferenciálu vyšším o 0,25 p.b. 
Možná dělají zahraniční centrální banky chybu, možná naopak díky svým zkušenostem čtou 
v signálech temného, téměř neviditelného inflačního dunění správně. Porovnává současnou situaci 
se situací z loňského října, kdy se po zhruba třech měsících dalo říci „mohli jsme vydržet i se 
sazbami 2,25 %“, nakonec se však ukázalo, že vývoj skutečně sazby vzhůru globálně táhne a že 
ČNB udělala správný krok, který navíc rozložila v čase. Na rozdíl od viceguvernéra Niedermayera 
však dnes v datech nevidí důvod, proč bychom měli za 1-2 měsíce sazby znovu zvedat. 

Vrchní ředitel Řežábek: Není to tak dlouho (2-3 měsíce), kdy padaly komentáře, že další pohyb 
sazeb může být nahoru i dolů, nyní se v relativně krátké době objevuje informace o tom, že sazby 
musí výrazně nahoru. Ve srovnání s délkou horizontu měnové politiky nepovažuje tak rychlé 
změny v náhledu za vhodné. U analytiků se povedlo vyvolat očekávání výrazně rychlejšího růstu 
inflace i rychlé reakce centrální banky. Přivítal by lepší definování přehřátí ekonomiky, nedomnívá 
se, že ekonomika, která konverguje je při stávajícím růstu výrazně přehřátá. Pohled na výhled na 
rok 2008 a na další roky ukazuje na snížení růstu HDP v porovnání s letošním rokem, neboť 
v nejbližší době již nedojde k žádnému významnému otevírání dalších nových produkčních kapacit. 
Dojde-li k významnějšímu posílení devizového kurzu (na úrovni 2 %), může být inflace za čtyři 
měsíce opět výrazně pod cílem. Nemá stejný názor na množení proinflačních impulzů, jak bylo 
ostatními členy bankoví rady komentováno v médiích. Připomíná, že základním cílem ČNB je 
cenová stabilita. Z tohoto úhlu pohledu je těžko komentovat, že je ČNB úspěšná. Cíl za poslední 
léta dodržován příliš není, je zde jednoznačná asymetrie v jeho plnění. Ta může i nadále 
pokračovat. Je otázkou, zda by se bankovní rada neměla začít k měnové politice chovat více 
symetricky, jak bylo komentováno na výjezdním zasedání bankovní rady. Uvádí svoji včerejší 
zkušenost s projednáváním Zprávy o inflaci v Poslanecké sněmovně, kdy jedna z připomínek byla, 
že se ČNB v prvním čtvrtletí opět netrefila ani do dolního pásma cíle.  

Guvernér Tůma: Proč vrchní ředitel Řežábek toto tvrzení nerozporoval, když není pravdivé? 

Vrchní ředitel Řežábek: Inflace v lednu a v únoru byla 1,3 % resp. 1,8 %.  

Guvernér Tůma: Ale cílování inflace není o tom, abychom se strefili v lednu. Při pohledu o rok 
dva zpátky byl cíl plněn. 

Vrchní ředitel Řežábek: Tvrzení samozřejmě rozporoval, uvedl, že došlo k úpravě 
spotřebitelského koše ze strany ČSÚ, která znamenala pokles inflace o cca 0,4-0,5 p.b., přičemž 
po započítání této diference je inflace na dolní hraně cíle.  

Vrchní ředitel Holman: Nepochopil, co měl vrchní ředitel rozporovat. To že nepodstřelujeme? 

Guvernér Tůma: Nesouhlasí s tím, že signifikantně podstřelujeme cíl. Bankovní rada by se měla 
podívat na čísla, v SZ jsou uvedena čísla pouze za 1,5 roku nazpátek, více jak polovinu doby byla 
inflace v tolerančním pásmu. I když před sebou nemá čísla, domnívá se, že podobně by toto 
platilo, i pokud bychom se podívali 5 let nazpět.  

Viceguvernér Singer: Když se díval na to, kolikrát jsme byli nad tříprocentním cílem, pak našel 
celkem asi 3 měsíce. 
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Guvernér Tůma: Debata ale není o tom, kolikrát jsme byli nad cílem. 

Viceguvernér Singer: Debata je o symetrii měnové politiky. 

Guvernér Tůma: Vrchní ředitel Řežábek ve svém vystoupení tvrdil, že se bankovní rada na svém 
výjezdním zasedání dohodla o tom, že bude symetrická. To ale není pravda. Na výjezdním 
zasedání bylo pouze řečeno, že by si bankovní rada měla ujasnit, zda je ve svém rozhodování 
symetrická, nebo nikoli. On sám byl jediný, kdo připustil, že symetrický není, a že mu vadí méně 2 
% inflace než 4 %. Nebyl dán žádný závazek, že od nynějška budeme symetričtí. To, zda ČNB 
svůj cíl podstřeluje, není o tom, že nutně musí být inflace pořád na 3 % a že jsou jen 3 měsíce, kdy 
byla nad 3 %, ale jde o to, že jsme v nějakém rozumném intervalu kolem cíle 3 %. Tato období 
nejsou až tak řídká. Ředitel SMS by mohl poslat graf o vývoji inflace vůči cíli za posledních 5 let. 
Neříká, že ČNB inflaci nepodstřelovala, inflace koneckonců byla po určité období v letech 2002 a 
2003 v deflaci, ale existují významná období, kdy byla inflace rozumně kolem cíle. Netvrdí, že 
nepodstřelujeme, ale odmítá tvrzení, že podstřelujeme stále. 

Vrchní ředitel Řežábek: V číslech, která uvádí ČSÚ, nenajdeme za poslední 4 roky situaci, kdy 
by byla inflace 3 % nebo více. Na výjezdním zasedání bylo komentováno, že někteří členové 
bankovní rady jsou ve svém vnímání plnění cíle spíše asymetričtí, zároveň pak bylo komentováno, 
že se po snížení cíle k němu začne bankovní rada chovat více symetricky. 

Viceguvernér Niedermayer: Úplně nerozumí, jak souvisí první závěr s druhým. 

Guvernér Tůma: To že inflace nebyla dostatečně dlouho nad cílem neznamená, že ČNB netrefuje 
cíl. Jde o to, zda významně podstřelujeme cíl, či nikoli. Vrchní ředitel Řežábek říká, že ano, on že 
to není pravda. 

Vrchní ředitel Řežábek: Pak ČSÚ lže. 

Guvernér Tůma: Nemůže se přít o číslech, neboť je nemá před sebou. Za posledního 1,5 roku 
byla inflace více v cíli, než pod cílem.  

Vrchní ředitel Holman: My ale nemáme pásmo, my máme bodový cíl! 

Guvernér Tůma: Dobře, ale máme toleranční pásmo, žádná centrální banka přeci nebude přesně 
na 3 %. 

Vrchní ředitel Řežábek: Tvrdí guvernér Tůma, že centrální banka která má cíl 3 % s tolerančním 
intervalem ± 1 %, a není schopna se dostat nad 3 %, není asymetrická? Pak by diskutoval o tom, 
jakou se kdo učil matematiku. 

Guvernér Tůma: Toto netvrdí, tvrdí, že trvale nepodstřelujeme, s tím, že bere v potaz toleranční 
pásmo kolem cíle. 

Viceguvernér Singer: ČNB by byla úspěšná, pokud by měla cíl stanovený na 3 % vis-a-vis ECB. 
Toto je ale interpretace, kterou u inflačního cíle cítit nemůže. Připouští, že cíl vnímá mnohem 
symetričtěji než guvernér Tůma, ale pokud je vnímán cíl takto ostře asymetricky, pak měl být před 
čtyřmi roky vyhlášen stejně jako v ECB. 

Vrchní ředitel Holman: Velká část ze zvýšení inflace se připisuje zvýšení cen potravin, u kterých 
hraje roli sezónní faktor, přičemž nelze vyloučit, že ceny potravin opět neklesnou. Stále žijeme ve 
velké nejistotě, zda bude přijata fiskální reforma. Pokud by se tak stalo, stal by se z alternativního 
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scénáře scénář základní. Domnívá se, že je dopad fiskální reformy do inflace nedostatečně 
zanalyzován, SMS položila nadměrný důraz na efekt daní v porovnání s pravděpodobným 
snížením poptávky. Při diskuzi přelivu zvýšení daní do inflace máme na mysli sekundární efekt, 
tzn. efekty do inflačních očekávání. V tom případě bychom ale měli stejnou váhu přisoudit vlivu 
ohlášeného snížení inflačního cíle na inflační očekávání. Vzpomeňme si, že když bankovní rada 
rozhodovala o snížení inflačního cíle, tak bylo argumentováno, že nebude třeba zvyšovat sazby, 
protože dojde ke snížení inflačních očekávání. Nyní se mu zdá že na toto zapomínáme. 

Domnívá se, že zvýšení sazeb posílí trend apreciace, který se nyní zastavil. Domnívá se, že se trend 
apreciace obnoví, neboť je cenová hladina ČR stále na 50 % cenové hladiny EU25. Obává se toho, 
že pokud ČNB zvýší úrokové sazby, pak se dá posilování koruny opět do pohybu a že budeme 
podstřelovat inflační cíl. Domnívá se, že bankovní rada v tuto chvíli nemá dostatek informací, a že 
by měla počkat na velkou SZ.  

Vrchní ředitel Hampl: Jeho hodnocení bude podobné jako hodnocení viceguvernéra Singera, 
pouze závěr vyplývající z tohoto hodnocení bude jiný. Souhlasí se SMS v tom, že dochází 
k postupnému odeznívání protiinflačních rizik, která byla identifikována v lednu resp. v únoru, 
přičemž tato rizika nejsou nahrazována jinými protiinflačními riziky. Má ale problém shodnout se 
se SMS v tom, že jsou zároveň mizející protiinflační rizika nahrazována novými proinflačními 
riziky. Stejně jako viceguvernér Singer vidí jako jediné fatální proinflační riziko očekávaný 
budoucí růst mezd. V tuto chvíli v datech nevidí drtivou kumulaci proinflačních rizik, nová čísla 
byla ovlivněna mimořádně teplou zimou, do aktuálního vývoje inflace se zkumulovaly všechny 
mimořádné faktory působící na jednu stranu. Tak jak jej nepřesvědčila k růstu sazeb poslední velká 
SZ, tak jej nepřesvědčí ani tato malá. Bankovní rada se může věnovat diskuzi symetrie a asymetrie 
měnové politiky. Byl to právě on, kdo argumentoval tím, že pokud jsme při změně cíle nějakou 
výchylku v rozhodování měli, tak tím spíše musíme v tomto pokračovat v horizontu snížení cíle. 
Nedomnívá se ale, že jsme v tuto chvíli v této fázi, nabádá k opatrnosti. Nerad by se dostal do 
situace, kdy bude za rok bude při cvičení „vyhodnocení plnění inflačního cíle“ opět uváděno, že 
kdyby bankovní rada dala spíše na své vnímání rizik, než na doporučení SMS, pak by sazby mohly 
být nižší a inflace mohla být blíže středu cíle. Proto by počkal, co přinese aktualizace prognózy po 
datech o HDP.  

Guvernér Tůma: Platí to, že vůči dvouprocentnímu cíli se může bankovní rada chovat 
symetričtěji, než vůči cíli tříprocentnímu. Na druhou stranu, byť v debatě na výjezdním zasedání 
připustil, že při tříprocentním cíli může mít k němu asymetrický vztah, stejně není schopen 
subjektivně posoudit, zda toto nějak ovlivnilo jeho chování. Během let 2000-2001 a na začátku 
roku 2002 apreciace kurzu srazila inflaci dolů, pak šlo o to, zda chtěla bankovní rada provést 
inflační vlnku, kterou by dostala inflaci zpátky, jak ji v debatách označil tehdejší člen bankovní 
rady Jan Frait. Svým způsobem se jedná o asymetrii v měnové politice, protože takovýto přístup 
by znamenal nutnost vytlačit inflaci nahoru, do čehož se nikomu nechtělo. Setrvačnost inflačních 
očekávání pak tlačila inflaci spíše níže, nedomnívá se ale, že toto byl projev nějaké explicitní 
asymetrie. Tím se dostává k tomu, co to jsou drtivá proinflační rizika. Kdyby viděl drtivá 
proinflační rizika, pak se nebude bavit o zvyšování sazeb o 0,25 p.b., ale o 0,5 až 0,75 p.b.. Stejně 
tak když byla v letech 2000-2001 identifikována drtivá protiinflační rizika, došlo ke snížení sazeb o 
0,75 p.b., nakonec se ukázalo, že toto stejně bylo málo. Svým způsobem ČNB vytvářela 
precedens, ze kterého se poučila Slovenská národní banka. Rovněž tedy nevidí drtivá protiinflační 
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rizika, ale vidí, že ekonomika směřuje proinflačním směrem. Osobně má méně odmítavý vztah 
k prognóze než třeba viceguvernér Singer, je to pro něj stále analytický podklad, který neumí 
vyvrátit a který dává historku o ekonomice. Obrázek prognózy je přitom poměrně jasný- 
ekonomika jde nahoru, postupně to mírně tlačí nahoru inflaci. To, že jsme se dostali se sazbami na 
úroveň 1,75 %, bylo způsobeno relativně mimořádnými okolnostmi. Teď bychom se měli vracet k 
„normálnější“ situaci, čemuž sazby 1,75 % rozhodně neodpovídají. Fakt, že měla bankovní rada 
v minulých letech při svém vymezování se vůči prognóze několikrát pravdu, a že se její intuice 
ukázala ve srovnání s prognózou jako správná, je sice dobré vysvědčení pro bankovní radu, ale 
neznamená to, že by rozhodování bankovní rady mělo být založeno na intuici. Pokud bankovní 
rada usoudí, že je prognóza nekvalitní, pak by měla uvažovat, jak toto řešit a jak prognózu zlepšit. 
To, že vymezení se bankovní rady vůči prognóze bylo správné, není zárukou toho, že se to bude 
opakovat v budoucnosti. V tomto okamžiku takovouto intuici nemá, historka SZ se mu celkem 
líbí, přičemž mu přijde, že ani ti, kteří jsou dnes proti zvyšování sazeb tuto historku neodmítají.  

Proběhla diskuze, jak hodnotit ekonomický vývoj v Evropě, nakolik je to proinflační riziko či 
nikoli, zda se jedná o vývoj potenciálu či o cyklický vývoj. Názory na toto jsou různé i v zemích, 
které se tomuto problému věnují daleko podrobněji. Celkem nedávno proběhla přesně stejná 
debata na General Council ESCB. Axel Weber zde tvrdil, že z jeho hlediska, resp. z hlediska 
Německa se jedná primárně o cyklický vývoj. Pro rozhodování ČNB toto podle něj ale stejně není 
nic zásadního, souhlasí s názorem, že dnešní rozhodování závisí spíše na domácích faktorech, 
které jdou všechny jedním směrem.  

Viceguvernér Singer: Reaguje na připomínku vrchní ředitele Řežábka ohledně mediálních 
vystoupení členů bankovní rady. Pokud před třemi měsíci říkal, že další pohyb sazeb může být jak 
nahoru, tak dolů, a pokud nyní navrhuje zvyšování, pak má pravdu alespoň z jedné poloviny. 
Tehdy říkal, že existuje množství rizik oběmi směry, přičemž ČNB neví, která z nich se 
zmaterializují. Domnívá se, že měl pravdu, přičemž se jeden typ nezmaterializoval rizik téměř an 
bloc. Nedomnívá se, že jsme vyvolali očekávání příliš rychlého růstu sazeb, analytici očekávají dvě 
zvýšení v průběhu nejbližších 7 nebo 8 měsíců. Analytici stále nevědí jak strašlivou úrokovou 
křivku máme. Vrchní ředitel Hampl tvrdil, že se spolu shodují v růstu mezd, není tomu úplně, 
stejně tak jako u růstu cen. Nový cíl nechce komentovat, neboť se domnívá, že prozatím není 
v rozhodování relevantní. 

Vrchní ředitel Hampl: Pozor, do prognózy je již zapracováno postupné nalétávání na nový cíl.  

Viceguvernér Singer: To nám ale modelově pomáhá. V mechanice modelu nový cíl generuje nižší 
vzestup sazeb, neboť tlačí k nižšímu očekávání růstu inflace. Domácí faktory by v současné době 
nazval jako neutrální respektive mírně proinflační, protože se primárně nerealizovala většina 
protiinflačních rizik. Riziko podstřelení cíle, kdy by bankovní rada uvažovala v dohledné době o 
snižování sazeb, považuje za velmi nepravděpodobný scénář, v nejhorším případě budeme mít 
sazby 2,75 % další rok, v čemž nevidí nic tragického. Při vší své skepsi vůči prognóze musí říci, že 
když při loňské diskuzi bankovní rady o prognóze tvrdila SMS, že se budou zvyšovat úrokové 
sazby v době, kdy byla inflace pod tolerančním pásmem, měla pravdu, došlo v zásadě k trefě do 
aktuálního stavu. Přitom před rokem byl jediným, kdo navrhoval prognózu odmítnout. Když se 
pokoušel pohnout nedůvěru bankovní rady k prognóze na vyšší úroveň, tak distribuoval obrázky, 
ve kterých zohledňoval kurzovou chybu. Z nich vyplývá, že kurzová chyba vede modelový aparát 
k podstřelování inflace. Při zohlednění kurzové chyby model generuje nižší inflaci, než je měřená 
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inflace, chyba prognózy tedy souvisí s kurzovou chybou, přičemž tomu nebylo vždy. V roce 2002 
model generoval i po zohlednění kurzové chyby dramaticky vyšší inflaci, teď ji konzistentně 
předpokládá o několik desetin nižší. Kurzová chyba je silně autokorelovaná, v tuto chvíli jsme 
přibližně na nule nebo v pásmu, kde se z této autokorelace nedá vyvodit mnoho. Predikce 
analytiků jsou pro něj spíše hrozivou zprávou, neboť jsou analytici ve svých predikcích kurzu 
evidentně autokorelovanější, mají zpětné hledění ještě výraznější, než ČNB. 

Komunikace je podle jeho názoru vzorná, protože vedla k přesnému odhadu hlasů bankovní rady. 

Viceguvernér Niedermayer: Rozhodování je principielně o tom, že je inflace rovna 2,5 %, 
úrokové sazby 2,5 % a růst HDP je 6 %. Zajímavá je dynamika inflace, která šla v posledních 
měsících nahoru, přičemž nám navíc pomohl nový spotřebitelský koš, bez něj by byla inflace asi 
nad 2,7 %. Úrokový diferenciál se spíše zvýší. Pokud vidí ze svého hlediska problematickou 
prognózu, pak touto byla prognóza z počátku roku, která očekávala zpomalení růstu z 6 % na 
5 %. Nyní se zdá, že ekonomika bude silnější. Viceguvernér Singer řekl, že s ním prakticky 
v ničem nesouhlasí, domnívá se ale, že se jedná často o rozdíly ve slovíčkách. Říkal, že data 
z ekonomiky nejsou dramatická, ale že jsou silná. Zpochybnit, že data jsou silná podle něj nelze. 
Ohledně trhu práce se zřejmě shodnou. 

Viceguvernér Singer: Silný může být člověk, ne data, je možná říci, že data dávají silné 
proinflační nebo protiinflační signály. Nedomnívá se ale, že jsou současná data silně proinflační. 
Při hodnocení růstu stále poměřuje růst potenciálu a mezeru výstupu. I signály z trhu práce by 
zřejmě oba interpretovali jinak. Zatímco viceguvernér Niedermayer je interpretuje jako potvrzení 
dalších silných dat, on tvrdí, že se jedná o jediný signál, který vidí spolu s indexem cen výrobců. 

Vrchní ředitel Hampl: Vyzývá ředitele SMS k ujasnění hladkosti přechodu na nový cíl, neboť 
bankovní rada toto schválila na svém předchozím jednání, kterého se zúčastnili pouze tři členové. 

Ředitel SMS: Další dva členové reagovali souhlasně prostřednictvím elektronické pošty. Cíl klesá 
postupně, znamená to, že efekt ukotvení inflačních očekávání na nižších hodnotách v modelu 
skutečně je. Obava vrchního ředitele Holmana tak není oprávněná. Zároveň platí, že tento přístup 
oproti scénáři skokového poklesu cíle negeneruje pro nejbližší období vyšší úrokové sazby. Toto 
samozřejmě platí ceteris paribus, neznamená to, že sazby budou konstantní, ale nebudou se vyvíjet 
jinak, než kdyby byl odlišně nastaven cíl. 

Vrchní ředitel Hampl: Poslední, co by chtěl říci, je to, že nezpochybňuje prognózu. Prognózu 
pouze nebere mechanicky. Pokud by byla situace taková, že prognóza automaticky vygeneruje 
měnověpolitické rozhodnutí, pak by toto rozhodnutí vznikalo v SMS a ne na bankovní radě. 
Prognózu považuje za nástroj pro rozhodování, nikoli jako automat. Podporuje názor, že směrem 
k trhům bylo komunikováno dobře, byly jim transparentně sděleny nejistoty, které bankovní rada 
má. Trh má již v 3M PRIBOR oceněné zvýšení o 0,25 p.b. na dnešním jednání bankovní rady. 
Nesouhlasí s argumentací viceguvernéra Niedermayera, podle které je významné, že je aktuální 
inflace na 2,5 %, stejně tak jako úrokové sazby. Osobně ho poslední číslo o inflaci v jeho 
rozhodování neovlivňuje, jedná se o číslo, které vzniklo na základě měnověpolitického rozhodnutí 
z před 1,5 roku do kterého se promítají i specifické faktory, jak připouští i SMS.  

Viceguvernér Niedermayer: Tato situace znamená, že za situace 6% hospodářského růstu máme 
ex post nulové reálné úrokové sazby. Otázkou je, zda je toto adekvátní signál, který chceme do 
ekonomiky poslat. Domnívá se, že v současnou chvíli posíláme do ekonomiky uvolněné měnové 
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podmínky. Kdyby inflace byla na 0,5 % pak by se jednalo o zcela jinou historku. Nominální 
úrokové sazby nejsou zajímavé, zajímavý je vztah nominálních úrokových sazeb a inflace. Je jasné 
že neovlivníme inflaci v následujících 3-6 měsících tak, aby se zásadně změnily ex ante reálné 
sazby. 

Vrchní ředitel Hampl: Snažíme se ale o pohled ex ante na reálné úrokové sazby. Platí reklamní 
heslo „minulost již nezměníme“. Tento přístup v něm vzbuzuje podezření, že je podíl 
vzadhledícího přístupu vyšší než 50 %. 

 

III.       Závěrečné hlasování: 
 
Guvernér Tůma   hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Viceguvernér Niedermayer  hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Viceguvernér Singer  hlasuje pro zvýšení úrokových sazeb o 0,25 p.b. 
Vrch. řed. 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 

 

IV.  Úkoly  

Nebyly zadány. 

 

V.        Rozhodnutí 

Po projednání situační zprávy rozhodla bankovní rada ČNB zvýšit limitní úrokovou sazbu pro 
dvoutýdenní repo operace o 0,25 procentního bodu na úroveň 2,75 % s účinností od 1.června 
2007. Zároveň rozhodla ve stejném rozsahu zvýšit diskontní a lombardní sazbu na 1,75 %, 
respektive 3,75 %. Pro toto rozhodnutí hlasovali tři členové bankovní rady, tři členové hlasovali 
pro ponechání úrokových sazeb beze změny. V souladu s Jednacím řádem bankovní rady v případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.  

 

 

Zapsal: M. Hlaváček, poradce bankovní rady 
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